
10
 Volume 126  

GynaecoloGie, oncoloGie, perinatoloGie en VoortplantinGsGeneeskunde

1889-2014 125 jaar

Volume 127  decemBer 2014

2014

thema nummer introductie nieuwe technieken



491

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie  vol. 127, december 2014  www.ntog.nl

thema nummer introductie nieuwe techniekencolofon

V. Mijatovic, hoofdredacteur (e mijatovic@ntog.nl)

W.M. Ankum, voorzitter deelredactie gynaecologie

J. van Eyck, voorzitter deelredactie perinatologie

R.M.F. van der Weiden, voorzitter deelredactie 

voortplantingsgeneeskunde

J.W. Nijkamp, namens de NVOG

J.W.M. Aarts, namens VAGO, webredacteur

S. Schoenmakers, namens VAGO, webredacteur 

A.C.M. Louwes, bureauondersteuning NVOG

DEELREDACTIES

E.A. Boss, gynaecoloog

J.J. Duvekot, perinatoloog

J.W. Ganzevoort, perinatoloog

K.D. Lichtenbelt, klinisch geneticus 

A.C.J. Ravelli, epidemioloog 

S.J. Tanahatoe, voortplantingsgeneeskunde 

W.B. de Vries, kinderarts-neonatoloog 

W.C.M. Weijmar Schultz, gynaecoloog-seksuoloog

F. Vernooij, gynaecoloog-epidemioloog 

R.P. Zweemer, gynaecologisch oncoloog

S.F.P.J. Coppus, rubrieksredacteur NOBT

M. Braakhekke, rubrieksredacteur UNO

B. Koullali, rubrieksredacteur UNO

G.H. de Wet, redigeren abstracts

J. van 't Hooft, redacteur Crown Initiative

UITGEVER & REDACTIESECRETARIAAT

Gaw ontwerp+communicatie b.v.

Generaal Foulkesweg 72, 6703 BW Wageningen 

mw. Judica Velema (bureauredactie)

t  0317 425880  e  redactie@ntog.nl  i  www.ntog.nl

ABONNEMENTEN

Standaard € 195,- per jaar. Studenten € 86,50 per jaar. 

Buitenland € 295,- per jaar. Losse nummers € 26,-. 

Abonnementen lopen per jaar van 1 januari t/m 31 

december. Aanmelden en opzeggen van abonnementen 

en adreswijzigingen s.v.p. doorgeven aan de uitgever.

ADVERTENTIES

Brickx, Kranenburgweg 144, 2583 ER  Den Haag, 

t 070 3228437  i  www.brickx.nl

dhr. E.J. Velema  m 06 4629 1428  e eelcojan@brickx.nl

OPLAGE & VERSCHIJNING

1700 exemplaren, 10 x per jaar.

VOLGENDE EDITIE

NTOG 2014 # 10 verschijnt op 6 december 2014.

AUTEURSRECHT EN AANSPRAKELIJKHEID

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 

worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige 

vorm of enige wijze, digitaal noch analoog, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Redactie en uitgever verklaren dat deze uitgave op 

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld; 

uitgever en auteurs kunnen evenwele op geen enkele 

wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de 

informatie. Redactie en uitgever aanvaarden dan ook 

geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke 

aard dan ook, die het gevolg is van bedoelde 

informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met 

nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te 

gebruiken, maar af te gaan op professionele kennis en 

ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

Zie  i  www.ntog.nl

BEELD OMSLAG

Ans Bakker (www.ansbakker.nl)

Fotografie Ans Bakker

ADVERTEERDERS IN DIT NUMMER

Astellas  |  Betmiga 

Bayer  |  Mirena - Evo Inserter

Ferring Pharmaceuticals  |  Menopur

Will Pharma  |  Veregen

Gedeon Richter  |  Esmya

ISSN 0921-4011

14-MIR-028   Verkorte productinformatie en referenties elders in deze uitgave

De eerste ß3
-agonist voor de 

behandeling van overactieve blaas1

Een frisse start bij OAB

OVERACTIEVE BLAAS: 
HET IS TIJD OM AAN IETS

ANDERS TE DENKEN

ASBE1419.v1 Advertentie.indd   1 04-04-14   11:00

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE

Het NTOG is het officiële tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie 

en Gynaecologie (NVOG) en de Dutch Society of Perinatal Medicine. Zij stelt zich 

als doel de leden van de NVOG en andere specialisten, die werkzaam zijn op het 

gebied van de gynaecologie, perinatologie en voort-plantingskunde, op de hoogte 

te houden van nieuwe ontwikkelingen op deze deelterreinen. Het NTOG probeert 

haar doel te bereiken door middel van vaste rubrieken, columns, commentaren, 

wetenschappelijke artikelen, congresverslagen en themanummers. 

De vereniging NVOG heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek op het gebied 

van de voortplanting en van de vrouwenziekten te bevorderen, de optimale toepas-

sing van kennis en kunde in de uitoefening van het specialisme Obstetrie en 

Gynaecologie te stimuleren en de maatschappelijke belangen van beoefenaars van 

het specialisme Obstetrie en Gynaecologie en in het bijzonder van haar leden te 

behartigen. De vereniging wil dit doel bereiken door het houden van wetenschap-

pelijke bijeenkomsten; het publiceren van wetenschappelijke artikelen; het houden 

van toezicht op de nascholing van opgeleide specialisten; het behartigen van de 

belangen van de specialisten, alsmede de beoefenaars van dit specialisme, en in 

het bijzonder de leden van de NVOG, bij daarvoor in aanmerking komende orga-

nen en instanties.

inhoud

 Thema editorial
492 Wijzer, door schade en schande 
 dr. Pim Ankum voorzitter deelredactie gynaecologie

 Van het bestuur
495  De remmende voorsprong 

prof. dr. S.G. Oei, voorzitter bestuur NVOG 

 Actueel
496   Impressies van het 14e Menopause World Congress, Cancun 

dr. I.M. Pinas, gynaecoloog

 Opinie
498   Kwakzalverij met HCG-afslankkuren duurt voort 

dr. C.N.M. Renckens, vrouwenarts n.p.
  Commentaar. Optreden inspectie tegen HCG-afslankkuren heeft effect gehad 

dr. A.P. Meijler en ir. B. van der Heide, IGZ

 Kort nieuws
501 Oratie Sicco Scherjon  |  Presentatie NTOG-jubileumboek

 Thema: Introductie nieuwe technieken
504   Vaginale mat: slecht of slecht geïntroduceerd? 

dr. A. Vollebregt, gynaecoloog

508   Is nieuw altijd beter? 
mw. H.H. Meijer, ervaringsdeskundige

511   Toezicht op introductie van nieuwe technieken in de klinische praktijk 
dr. A.L. den Ouden, IGZ

  Redactioneel commentaar 'Verloren illusies zijn gevonden waarheden' 
dr. Robin van der Weiden

517  De gedupeerde patiënt die zich meldt 
mr. drs. M.J.J. de Ridder, arts-advocaat

  Redactioneel commentaar 'It pays to be obvious...' 
 dr. Sam Schoenmakers

522  Introductie van nieuwe geneesmiddelen en nieuwe technieken vergeleken 
prof. dr. H.J.T. Coelingh Bennink, gynaecoloog n.p.

  Redactioneel commentaar 'Vertrouwen is goed, controle is beter' 
dr. Velja Mijatovic

526 Hoe introduceren we eigenlijk binnen de NVOG?
 prof. dr. F.W. Jansen, LUmc Leiden
  Redactioneel commentaar 'Slechts vernieuwing kan behouden' 

drs. Ellen Nijkamp en dr. Sjors Coppus

 Column Mieke Kerkhof
530  ‘Hoe is dat zo gekomen van altijd blijven slapen tot nooit meer willen zien?’ 

531  Buitenlandstage in Vancouver. Over voorbereidingen, verloskunde en verschillen 
dr. P. Teunissen, fellow perinatologie, VUmc Amsterdam

 Ingezonden
534   Online hulp voor zwangeren met stress, depressie en angst: 'mamakits' 

drs. H. Heller, prof. A. van Straten, prof. C. de Groot, prof. A. Honig
 Reactie op Kloppers et al. De verklaring overtuigt niet
 dr. C.N.M. Renckens, vrouwenarts n.p.

 Boekbespreking
536 Eten voor je kind
 dr. E. van Leeuwen, gynaecoloog

 Nederlands Onderzoek in Buitenlandse Tijschriften
537  Centralisation of acute obstetric care  |  Measurements of voluntary and 

autonomic vaginal contractions  |  Met uterus myomatosus vaker hypertensie



492

14/10 thema editorial

Wijzer, door schade en schande

dr. Pim Ankum   voorzitter deelredactie gynaecologie

Dit themanummer van het NTOG besteedt aandacht 
aan het minisymposium ‘Introductie nieuwe technie-
ken in de klinische praktijk’, dat op initiatief van de 
NVOG op 1 oktober jongstleden plaatsvond in Amers-
foort. De directe aanleiding voor dit symposium was 
de problematische introductie van kunststof matjes 
in de bekkenbodemchirurgie en de daarop volgende 
ophef in zowel de media als de beroepsgroep, toen 
de ernstige en veelvuldige complicaties van deze 
nieuwe techniek manifest werden. De sprekers van 
het symposium waren bereid hun voordracht voor dit 
themanummer op papier te zetten, zodat het onder-
werp uit verschillende invalshoeken wordt belicht: 
dat van de gedupeerde patiënt, de gynaecoloog, de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg, de industrie en 
de letselschadeadvocaat. Ook komt de nieuwe richt-
lijn 'Introductie nieuwe technieken' van de Orde van 
Medisch Specialisten aan de orde en worden som-
mige bijdragen door de redacteuren van het NTOG 
becommentarieerd. Zo levert dit themanummer pas-
sende stof tot nadenken op, voor de donkere dagen 
voor Kerstmis waarin we gewend zijn weemoedig 
terug te blikken op het afgelopen jaar. De introductie 
van nieuwe methoden, of het nu gaat om diagnostiek 
of behandeling, impliceert immers potentiële geva-
ren die soms pas na jaren duidelijk worden. Helaas 
kent ons specialisme geen gebrek aan sprekende 
voorbeelden en elke generatie van gynaecologen 
maakt zo zijn eigen debacles mee. De veronderstel-
ling dat we door deze schade en schande steeds wij-
zer worden blijkt in de praktijk lelijk tegen te vallen. 
We vergeten onze fouten liefst zo snel mogelijk en 
stoten ons daardoor steeds aan dezelfde steen. Ter 
illustratie volgt een resumé van de zwarte bladzijden 
uit ons vakgebied, dat voor de oplettende lezer doet 
denken aan de bestsellers van Dan Brown. De plot, 
plaats van handeling en booswicht varieert, maar de 
verhaallijn is telkens hetzelfde:   

De Thalidomide-tragedie  Thalidomide (Softenon) 
werd tussen 1957 en 1961 in meer dan veertig lan-
den (niet in de VS) op de markt gebracht, ondermeer 
als slaapmiddel en als middel tegen ochtendmisse-
lijkheid bij zwangeren.1 Nadat bleek dat thalidomide 
teratogeen was en focomelie veroorzaakte, werd 

het van de markt gehaald. Het aantal Nederlandse 
slachtoffers bleef beperkt tot 25 kinderen door-
dat het middel hier uitsluitend op recept verkrijg-
baar was en terughoudend werd voorgeschreven. 
In andere Europese landen zoals Duitsland, België 
en Groot Brittannië vielen vele slachtoffers. In totaal 
werden ruim 10.000 kinderen met focomelie gebo-
ren. Thalidomide wordt sinds enkele jaren opnieuw 
toegepast voor geheel andere indicaties, ondermeer 
bij behandeling van de ziekte van Kahler.

Het DES-drama  Tussen 1947 en 1975 werd DES (di-
ethylstilbestrol, een synthetische oestrogeen) door 
Nederlandse gynaecologen voorgeschreven aan naar 
schatting 220.000 zwangeren met een herhaalde of 
dreigende miskraam. Een klinische les in het NTVG 
vestigde de aandacht op deze veelbelovende nieuwe 
behandeling.2 Het middel hielp niet, maar verhoogde 
de kans op ondermeer clearcell carcinoom, EUG 
en infertiliteit bij de antenataal aan DES blootge-
stelde vrouwelijke nakomelingen, de DES-dochters.3 
Ondanks de lessen van de gelijktijdige Thalidomide-
tragedie duurde het een generatie voordat de gevol-
gen van antenatale DES-expositie onderkend wer-
den. Het feit dat de gevolgen pas op latere leeftijd 
manifest werden, speelde ongetwijfeld een rol bij dit 
late inzicht. 
Helaas valt de groep kwetsbare patiënten, met her-
haalde miskramen ook nu nog ten prooi aan zinloze 
diagnostiek en behandeling.4

De Dalkon-doem  Het in de VS ontwikkelde dal-
konschildje werd als nieuw IUD tussen 1971 en 1975 
wereldwijd op de markt gebracht.5 Het genuanceerde 
NTVG-referaat uit 1971 dat naar aanleiding van de eer-
ste publicatie over het dalkonschildje werd geschre-
ven, was zijn tijd ver vooruit maar trof geen doel.6 
Ook in ons land werd het nieuwe spiraal bij zo'n 
40.000 vrouwen geplaatst. Het multifilamentdraadje 
van dit IUD werkte als een katoenen pit in een olie-
lamp, en veroorzaakte ernstige opstijgende infec-
ties. Veel vrouwen ontwikkelden als complicatie een 
PID, een septische miskraam of een septische partus 
immaturus of ondervonden de late gevolgen zoals 
tubaire infertiliteit en EUG's. In 1974 werd de verkoop 
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van dalkonschildjes gestopt na ingrijpen van de Ame-
rikaanse Food and Drugs Administration (FDA). In 
Nederland ontvingen 1456 slachtoffers samen 37 mil-
joen gulden schadevergoeding. De fabrikant ging fail-
liet aan de enorme schadeclaims in de VS. 

De Reageerbuis-rampspoed  In 1988 werden 171 
vrouwen potentieel besmet met hepatitis-B tijdens 
hun IVF-behandeling in een Nederlandse kliniek.7 
De bron bleek het gebruikte IVF-kweekmedium dat 
in dit centrum zelf bereid werd met gepooled pati-
entenserum. De kweekmedium-makers waren niet 
geïnformeerd over de uitslag van de hepatitis-B-
screening van de patiënten die serum aanleverden. 
Van de 171 blootgestelde vrouwen maakten 79 een 
serologische besmetting door, terwijl 24 vrouwen die 
zwanger werden een acute hepatitis doormaakten in 
het eerste trimester. De 22 in het kweekmedium ver-
wekte en levend geboren kinderen bleken gelukkig 
niet geïnfecteerd te zijn.

Het Methyleenblauw-mysterie  Tussen 1985 en 
1990 ondergingen 86 vrouwen met een tweeling-
zwangerschap antenatale diagnostiek via een vrucht-
waterpunctie bij zestien weken. Om te vermijden 
dat per abuis tweemaal diagnostiek van dezelfde 
foetus zou plaatsvinden, werd bij het aanprikken 
van de eerste amnionholte methyleenblauw achter-
gelaten. Achteraf bleek deze methode de oorzaak 
van de opvallende stijging van pasgeborenen met 
jejunumatresie die door oplettende kinderchirurgen 
gesignaleerd werd. Helaas waren die niet of nauwe-
lijks geïnformeerd over de antenatale diagnostiek bij 
hun patiëntjes zodat het mysterie enige tijd voort-
duurde.8,9 Terwijl de incidentie van jejunumatresie 
in de normale populatie 1 op 10.000 pasgeborenen 
is, bedroeg die bij aan methyleenblauw blootge-
stelde tweelingenkinderen 1 op 5. In totaal ondergin-
gen 17 neonaten een darmoperatie.

Het Hormoonsubstitutie-geheim  In het decennium 
voor de eeuwwisseling werd door de farmaceutische 
industrie agressief campagne gevoerd voor hormoon-
substitutie aan peri- en postmenopauzale vrouwen. 
Niet alleen tegen opvliegers, maar vooral ter preven-
tie van osteoporose, hart en vaatlijden en dementie. 
Het onthouden van deze voordelen aan de doelgroep 
werd gelijkgesteld aan nalatig medisch handelen 
zodat in gynaecologisch Nederland vrijmoedig gesub-
stitueerd werd en speciale menopauzepoliklinieken 
werden geopend.10 Totdat duidelijk werd dat hier-
door de kans op mammacarcinoom fors steeg, even-
als het risico op hart en vaatlijden, dood door CVA, 
trombo-embolische complicaties en dementie. De 
protagonisten zwegen en sloten stilletjes hun poli-
klinieken voor de ouder wordende vrouw. Alsof er 
nooit iets gebeurd was... Pas daarna kwam er een 
richtlijn.11

 De Matjes-misère (gaande)  De ongebreidelde 
introductie van kunststof implantaten in de bek-
kenbodemchirurgie vormde de aanleiding voor het 
opstellen van de NVOG-leidraad 'Introductie van 
nieuwe technieken en methoden' in 2004. Het des-
tijds nieuwe subspecialisme Urogynaecologie ont-
leende zijn bestaansrecht nu juist aan deze nieuwe 
technieken waarin kunststof matjes het hoofdbe-
standdeel vormden. Toen de nieuwe complicaties 
hiervan onmiskenbaar waren, hanteerden de media 
en de gedupeerde patiënten gezamenlijk als eer-
ste de mattenklopper. De beroepsgroep kon slechts 
nederig buigen, verstrikt in de mazen van de matjes 
die het subspecialisme eerst maakten en nu bijna 
braken. Dit debacle komt elders in dit themanummer 
uitgebreid aan  de orde. 
   
De Power-Morcellator-plaag (gaande)  Naar aanlei-
ding van een onvermoed leiomyosarcoom dat door 
een morcellator in de buikholte verspreid raakte, 
werd in april 2014 het gebruik van power-morcella-
toren door de FDA afgeraden. De distributie en ver-
koop werd door sommige fabrikanten onmiddellijk 
gestaakt en reeds geleverde apparaten werden uit 
ziekenhuizen teruggehaald. De beroepsgroep bezint 
zich nu over het dilemma tussen de voordelen van 
de minimaal invasieve chirurgie voor velen en het 
risico op verspreiding van een onverwachte maligni-
teit bij de zeldzame enkeling. Inmiddels lijkt duidelijk 
dat goede patiëntenvoorlichting de oplossing moet 
bieden: anders wordt het kind met het badwater 
weggegooid. Ondertussen wordt geëxperimenteerd 
met morcelleren in een plastic zak. 
Aan dit onderwerp werd reeds eerder aandacht 
besteed in dit tijdschrift.

Naast deze grote affaires waren er ook kleinere inci-
denten en gebeurtenissen rond nieuwe technieken 
en methoden. Herinnert u zich nog de dure LASER-
apparatuur die werd aangeschaft maar inmiddels 
vergeten is, de microwave endometrium-ablatie die 
wegens blaasletsels snel weer verdween, de zwan-
gerschappen die ontstonden na de introductie van 
Implanon omdat het staafje op de grond belande 
in plaats van in de arm, of dat zo diep in de biceps 
werd geschoven zodat het niet terug te vinden 
was, en de derde generatie anticonceptiepillen die 
trombo-embolieën veroorzaakten? 
De overduidelijke les is dat nieuwe behandelingen 
steeds risico’s op onvoorziene complicaties kunnen 
hebben waarop we met gepaste argwaan alert moe-
ten zijn. De industrie die snel de markt op wil om 
zijn investeringen terug te verdienen, speelt hierbij 
een rol die goed onderkend moet worden. Onder-
kend door de beroepsgroep als geheel in de vorm 
van richtlijnen en leidraden, maar vooral door de 
individuele arts die steeds zijn eigen verantwoorde-
lijkheid heeft. 
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Maar ook onze routineus toegepaste methoden blij-
ken soms na jarenlange toepassing nog verrassin-
gen te hebben, omdat sommige nooit goed geëvalu-
eerd werden. Intra-uteriene drukkatheters tijdens de 
baring die helemaal niet beter bleken te zijn dan de 
uitwendige drukregistratie, het curetteren van mis-
kramen waardoor de kans op een vroeggeboorte in 
de volgende zwangerschap fors wordt vergroot ten 
opzichte van afwachten of misoprostolbehandeling. 
En nog steeds is de vraag onbeantwoord hoe we een 
sectiowond moeten sluiten om een nis in het litteken 
te voorkomen. Het Consortium 2.0 vervult ook bij het 
analyseren van bestaande zorg een belangrijke taak 
die onze brede steun verdient. Want natuurlijk zijn 
wij niet Dan Brown’s booswichten maar welwillende 
dokters, weliswaar meer doeners dan denkers, die 
soms goede ideetjes hebben en innovatief willen zijn, 
maar ook menselijke zwaktes kennen zoals naïviteit 
en ijdelheid en bang zijn de boot te missen als onze 
concurrenten iets nieuws doen en wijzelf nog niet, 
en daarom graag meegaan naar dat congres met die 
firma, zodat we weer helemaal op de hoogte zijn. We 
zijn toch zeker geen lid van de Nederlandse Vereni-
ging van Schade en Schande? Nee, we doen het Niet 
Voor Ons Geld, Niet Voor Ons Genoegen, maar voor 
de patiënt die we met z'n allen binnen de NVOG cen-
traal stellen. 
Prettige feestdagen en een gelukkig nieuw jaar!
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14/10 van het bestuur

maar een beperkte capaciteit is, die al weer wordt 
gebruikt om nieuwe ideeën uit te werken. In Londen 
was men al hard bezig met de ontwikkeling van een 
nieuwe infrastructuur voor de wereldstad in wor-
ding. De gaslantaarns waren misschien niet hyper-
modern, maar voldoende om de stad draaiende 
te houden. De relatief late introductie van elektri-
sche straatverlichting heeft Londen er dan ook niet 
van weerhouden om in de tweede helft van de 20e 
eeuw uit te groeien tot de hoofdstad van de westerse 
wereld. Londen had eerder dan andere steden door 
de gasstraatverlichting de mogelijkheid om ook ná 
het ondergaan van de zon volop in bedrijf te blijven. 
Die voorsprong heeft Londen gebruikt om de infra-
structuur te ontwikkelen die de stad maakte tot wat 
ze nu is.
Ook de NVOG heeft voortgeborduurd op de richtlijn-
ontwikkeling door doelmatigheidsonderzoek te gaan 
verrichten. Een logische stap die alleen maar gedaan 
kon worden doordat het met elkaar om de tafel zit-
ten van inhoudelijk deskundigen om richtlijnen te 
maken er ook toe leidde dat kennishiaten aan het 
licht kwamen. De Otterlo-werkgroep heeft de basis 
gelegd voor de ontwikkeling van het consortium voor 
obstetrische en gynaecologische studies. De overtref-
fende stap is nu om de resultaten van die doelma-
tigheidsonderzoeken te vertalen in verbetering van 
de patiëntenzorg tegen geringere kosten. Ook die 
slag heeft de NVOG gemaakt met de maatregelen die 
genomen zijn in de IVF-zorg. De factor-XIII-Leiden-
groep is er in geslaagd om in 2013 een groot deel van 
de opgelegde 30 miljoen bezuiniging te verwezenlij-
ken. Dit kon alleen doordat er richtlijnen waren en 
doelmatigheidsstudies waaruit bleek waar die kos-
tenbesparingen gehaald konden worden zonder de 
kwaliteit van de zorg geweld aan te doen. De infra-
structuur is in de NVOG aanwezig door de jarenlange 
samenwerking op het gebied van richtlijnontwikke-
ling en doelmatigheidsonderzoek. Laten we zorgen 
dat de richtlijnen die we nu hebben niet overhaast 
worden weggegooid, omdat er andere verenigingen 
zijn die modernere hebben. Onze richtlijnen voldoen 
nog steeds.
Wij hoeven niet bang te zijn voor de Wet van de rem-
mende voorswprong. De Londense straatverlichting 
laat zien dat vooroplopen een goed teken is. 

De remmende voorsprong?

prof. dr. S.G. Oei   voorzitter bestuur NVOG

De afgelopen jaren heeft de NVOG zich geprofileerd 
als een wetenschappelijke vereniging die voorop 
loopt in veel zaken, zoals modernisering van de 
opleiding, patiëntenvoorlichting en richtlijnontwik-
keling. De ontwikkeling van de richtlijnen is in feite 
begonnen bij de NVOG. 
De Otterlo-werkgroep startte, al in de jaren 90, als 
eerste met het maken van richtlijnen voor de verlos-
kundige zorg. In rap tempo werden richtlijnen gepro-
duceerd door een tiental gynaecologen die de peri-
natologische centra vertegenwoordigden. Door twee 
keer per jaar op de hei samen te komen lukte het om 
in enkele jaren vrijwel voor het gehele verloskundige 
spectrum een richtlijn te maken. De richtlijnen die 
door de Otterlo-werkgroep werden gemaakt werden 
vlot geïmplementeerd. 
Inmiddels heeft de NVOG meer dan 80 richtlijnen 
en ontstaat er een probleem. De richtlijnen van de 
NVOG voldoen niet meer aan het format van richtlij-
nen 2.0 dat door de wetenschappelijke verenigingen 
in de Raad Kwaliteit is vastgesteld. Daardoor dreigt 
het gevaar dat zij niet kunnen worden opgenomen in 
de gezamenlijke richtlijnendatabase. Dat zou beteke-
nen dat de verloskundige zorg geen richtlijnen meer 
heeft. Je zou kunnen zeggen dat de NVOG last heeft 
van de Wet van de remmende voorsprong. Maar is 
dat eigenlijk wel zo? In 1937 werd deze wet door 
Jan Romein beschreven. Het voorbeeld dat Romein 
gebruikte, was dat Londen als enige grote stad nog 
geen elektrische verlichting had, maar gas gebruikte. 
Dat kwam doordat de stad als eerste straatverlich-
ting had ingevoerd, op een moment dat elektrische 
verlichting nog niet mogelijk was en gasverlichting 
een moderne oplossing was. Vervanging van alle 
gaslantaarns door elektrische verlichting was een te 
grote investering. Betekent dit dat de NVOG moet 
vrezen dat het straks achteraan loopt met al die 
zaken waar wij eens mee voorop liepen? Nee, want 
er is ook een Wet van de creatieve doorontwikke-
ling. Die wet voorspelt dat vooroplopen in bepaalde 
ontwikkelingen nieuwe creativiteit in de hand werkt. 
Het betekent namelijk dat men buiten de gebaande 
paden kan denken en in staat is om door middel van 
doorzettingsvermogen de nieuwe ideeën succesvol 
uit te werken. Het feit dat de oorspronkelijke ontwik-
keling even stil blijft staan is verklaarbaar, omdat er 
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Het is belangrijk te weten dat IUD’s met levonorge-
strel voor deze patiënten veilig zijn en uitkomst bie-
den voor de veelvuldig voorkomende  menorragieën.

Tissue-selective estrogen complex (TSEC) is een 
nieuw behandelconcept voor overgangsklachten dat 
een SERM (selectieve oestrogeenreceptor-modulator) 
combineert met geconjugeerde oestrogenen voor een 
weefselselectief activiteitsprofiel. Behandeling van 
overgangsklachten zonder toevoeging van proges-
tativa zou aldus ongunstige effecten op de borst en 
het endometrium vermijden. Idealiter ontstaat effec-
tieve afname van vasomotore symptomen en vulvo-
vaginale atrofie, toename van botdichtheid en quality 
of life en liefst ook een amenorroe. De eerste klini-
sche studies met geconjugeerde oestrogenen/baze-
doxifene zijn veelbelovend. Vergeleken met placebo 
wordt geen toename van densiteit van borstklier-
weefsel of endometriumdikte gezien en goede tole-
rantie.

Herstel van de reproductieve functie van ovariële 
stamcellen (OSC) uit postmenopauzale ovaria is inte-
ressant voor vrouwen met prematuur ovarieel falen 
en kinderwens. Bij muizen en vrouwen in de repro-
ductieve levensfase zijn OSC aangetoond die maan-
den actief kunnen delen en hun stamcelkwaliteiten 
behouden in kweekmedia buiten het lichaam. Ook 
kunnen zij spontaan eicellen vormen in vitro, en the-
oretisch mogelijk ook in vivo. Woods en Tilly toon-
den dat dergelijke OSC bij vrouwen van alle leeftij-
den voorkomen, en ook in de postmenopauze hun 
capaciteit behouden om eicellen te vormen. Waarom 
dit vermogen in vivo verdwijnt hangt mogelijk samen 
met de verouderde omgeving. In een ander (repro-
ductief) milieu zou deze dysfunctie reversibel kun-
nen blijken.  Vervolgstudies hiernaar zijn in gang. 

De verschillende oestrogenen die ontstaan uit andro-
steendion (E1, E2 en E3) maken dat deze precursor 
met enige fantasie als E0 beschouwd kan worden. 
Na de menopauze is androsteendion de grootste 
bron van oestrogenen. Genazzani toonde dat DHEAS 
10mg dagelijks intravaginaal bij postmenopau-
zale vrouwen door lokale effecten verbetering gaf 

De schitterende locatie aan de Riviera Maya op 
het schiereiland van Yucatan, een gastvrij ont-
haal en strakke organisatie maakten het wereld-
congres van de International Menopause Society 
(IMS) 2014 een succes. Ruim 1700 deelnemers uit 
43 landen, waarvan twintig Nederlanders kwa-
men bijeen in het moderne congrescentrum. Bij 
de openingsceremonie werd de historische rol 
van vrouwen in de Mayacultuur belicht en uitge-
beeld met een wervelende show door dansers die 
oude spelen en tradities demonstreerden. Geen 
betere uitnodiging aan de gasten om de overblijf-
selen van deze verloren beschaving te bezichti-
gen.

Kwaliteit van leven, preventie van mortaliteit en mor-
biditeit waren terugkerende thema’s, met accenten 
op cardiovasculaire veranderingen bij de overgang 
en optimaliseren van hormoontherapie. Na de WHI 
is ook binnen de cardiologische wereld een hardnek-
kige negatieve perceptie over alle hormoontherapie 
blijven hangen. Vooral de jongere generatie postme-
nopauzale vrouwen (< 60 jaar) wordt daarmee ern-
stig benadeeld. De veiligheid van hormoontherapie 
is echter een kwestie van juiste timing, dosering en 
toepassing. Transdermale oestrogeenpreparaten heb-
ben aantoonbare voordelen ten opzichte van orale, 
vooral door een lager tromboserisico. Het ontbreken 
van een first-pass-effect in de lever werd aanvan-
kelijk als nadeel gezien van transdermaal gebruik, 
omdat het gunstige effect op de lipiden i.c. stijging 
HDL dan uitblijft. Voor het zestigste jaar zijn de lipi-
denwaarden echter nog relatief laag en is hyperten-
sie een veel belangrijker klinisch probleem. Bij milde 
hypertensie is een oraal combinatiepreparaat met 
drospirenon optioneel. Pas na het zestigste jaar is 
er een bewezen positief effect van primaire preven-
tie bij vrouwen met verhoogde lipidenwaarden en 
daarvoor zijn statinen veel effectiever dan hormo-
ontherapie. Door de steeds ongezondere leefstijl van 
de huidige populatie vrouwen neemt het cardiovas-
culaire risico op jongere leeftijd en de kans op een 
eerste hartinfarct vóór de menopauze, toe. De indica-
tie voor ontstollings- en plaatsjesremmende therapie 
neemt derhalve bij vrouwen in de premenopauze toe 
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van vaginale slijmvliezen, bekkenbodemspieren en 
libido. Bij breast cancer survivors met dervingsver-
schijnselen is E2 gecontraïndiceerd, tibolon blijkt ook 
niet veilig. Naast lifestylemaatregelen zijn dan cloni-
dine of SSRI/SNRI’s aangewezen, maar deze laatste 
reduceren het antikankereffect van Tamoxifen. Ven-
lafaxine 75 mg kan wel met Tamoxifen gecombineerd 
en met goed effect op depressies. Ook Gabapentine 
3 dd 300mg is optioneel bij opvliegers. Blokkade van 
het ganglion stellatum werd niet geadviseerd van-
wege het invasieve karakter.
E3 (estriol) werkt selectief op het urogenitaalstelsel 
en is effectief bij atrofie. Voor humaan gebruik is E3 
niet verkrijgbaar in Canada en Amerika. In Neder-
land wordt E4 (estetrol) onderzocht, een uitsluitend 
bij de menselijke foetus gevonden oestrogeen met 
unieke eigenschappen. Foidart demonstreerde toe-
passing van E4 bij vaginale atrofie. Omdat dit ook in 
orale vorm niet trombogeen is, wordt  gebruik in toe-
komstige anticonceptiepillen onderzocht. 

Nederlandse voordrachten waren van Curt Bur-
ger, over ovariumcarcinomen en Frank Broekmans, 
over voorspelbaarheid van POI. Onder de 207 pos-
ters waren drie Nederlandse. Met ‘Early menarche 
is associated with myocardial infarction at younger 
age’ liet Amber Otten zien dat een menarche voor 
het twaalfde jaar geassocieerd blijkt met verhoogde 
risico’s voor zgn ‘ST-elevation myocardial infarction’ 
op jongere leeftijd met een ongunstiger prognose. 
‘Cost-effectiveness analysis of a yearly hypertension 
screening in women with a history of pre-eclampsia’ 
van José Drost toonde dat jaarlijkse bloeddrukmeting 
€1.199 per persoon na 20 jaar bespaart en effectiever 
is in preventie van cardiovasculaire aandoeningen 
dan standaard zorg. ‘Menstrual Migraine and Peri-
menopause: review and proposition for hormonal 
management’ van Ingrid Pinas waarin oestrogeen-
substitutie zowel  overgangsklachten als hoofdpijnen 
kan verminderen, werd door de editors van Climac-
teric geselecteerd voor publicatie..

Het belang van een placebogroep werd onderstreept 
door sterftecijfers van de WHI. Mortality Toll of 
Estrogen Avoidance (MTEA) gaat over onbehandelde 
vrouwen zonder baarmoeder. Sarrel berekende dat 
in Amerika 40.000-48.000 onbehandelde vrouwen 
prematuur voor hun 70e jaar zijn overleden in de 
afgelopen 10 jaar. Na een hysterectomie ( bij 54% 
met preventieve ovariëctomie), kregen of wilden zij 
geen hormoontherapie. Hoewel oestrogeen mono-
therapie bij behandelde vrouwen leidde tot lagere 
borstkankerrisico’s en lagere sterftekans vgl met 
placebo, daalt het gebruik sinds de WHI. Intensiever 
voorlichting wordt dringend aanbevolen. Een vertaal-
slag van MTEA naar de Nederlandse situatie is nog 
niet gemaakt. Het percentage vrouwen dat hormo-
ontherapie krijgt is laag en preventieve ovariëctomie 

bij hysterectomie geen uitzondering. Bewustwording, 
onderzoek en voorlichting moeten de menopauze-
zorg voor alle vrouwen verbeteren.

De snelle ontwikkelingen rond vrouwengezondheids-
zorg maken dat de IMS voortaan elke 2 jaar (ipv 1x/3 
jaar) haar wereldcongres zal organiseren. Intensive-
ring van samenwerking met individuele menopause 
societies en opleiding van zorgverleners  zijn belang-
rijke speerpunten. Een speciaal ontwikkelde toolkit, 
voor training in diagnostiek en behandeling van over-
gangsklachten is vanaf juli 2014 online beschikbaar: 
http://informahealthcare.com/doi/full/10.3109/136971
37.2014.929651 
(Ref Jane FM, Davis SR. CLIMACTERIC 2014;17:564–
579)

Top 10 take home messages bij verslag IMS 2014 Cancun
  1.  Sinds de WHI kreeg een generatie vrouwen geen hormoon-

behandeling voor overgangsklachten (MHT) uit angst voor 
borstkanker en trombose, resulterend in onnodig lijden, meer 
osteoporotische fracturen en verhoogde cardiovasculaire en 
sterfte risico’s.

  2.  Er is echter een zgn. ‘window of opportunity’ voor het veilig 
starten van MHT bij jonge vrouwen van 50-59 jaar en < 10 
jaar in de overgang (LOE IA).

  3.  Na hysterectomie kan worden volstaan met oestrogeen-
alleen-suppletie dat, vergeleken met placebo, geassocieerd is 
met lagere borstkankerrisico’s en overall sterfte, zonder toe-
name van het tromboserisico. (LOE IA).

4.  Recente analyses ondersteunen ook de WHI-restricties niet, 
betreffende duur van hormoongebruik in de menopauze.

  5.  Het is onvoldoende aangetoond welke vrouwen niet zullen 
profiteren van MHT en welke alternatieven dan beter geschikt 
zijn.

  6.  Gelet op bijwerkingen en risico’s van alternatieven is MHT 
mede vanwege effectiviteit bij osteopenie weer eerste keus 
bij de preventie van osteoporose en daaraan gerelateerde 
fracturen.

  7.  Het risico op veneuze trombose is verhoogd bij vrouwen die 
orale MHT gebruiken (LOE IA) en bekend zijn met obesitas, 
trombofilieën en een anamnese van veneuze trombose; trans-
dermale toediening interfereert nauwelijks met de hemostase.

  8.  Ook het progestageen in MHT speelt een rol: medroxypro-
gesteronacetaat verhoogt het veneuzetromboserisico meer 
dan andere progestins, terwijl combinaties van oestrogeen en 
progesteron relatief veilig zijn gebleken.

  9.  Obesitas is geassocieerd met het krijgen van borstkanker, 
via daaraan gerelateerde hypercholesterolaemie. Gebruik van 
statinen, maar mogelijk ook dieetaanpassingen resulteren in 
lagere incidentie van borstkanker en minder recidieven

10.  Tissue-selective estrogen complex (TSEC) vermijdt de ongun-
stige effecten van reguliere MHT op de borst en het endome-
trium, is effectief in de bestrijding van overgangsklachten en 
een veelbelovend toekomstig alternatief.
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Kwakzalverij met HCG-afslankkuren 
duurt voort

dr. C.N.M. Renckens   vrouwenarts n.p.

HCG remt het hongergevoel compleet en in tegenstel-
ling tot het gewone lijnen,voelt U zich prima.’
Op 8 juni 2012 had VWS de arts, wegens het onge-
oorloofd reclamemaken voor een geneesmiddel, 
waarvoor geen handelsvergunning is verstrekt, een 
bestuurlijke boete opgelegd van € 26.666,-. Zijn 
beroep tegen dit besluit werd door VWS afgewe-
zen. De arts maakte de zaak vervolgens aanhangig 
bij de bestuursrechter Oost-Nederland. Kern van 
het beroep van de arts was dat HCG in deze kleine 
hoeveelheden (de cliënt krijgt 150 I.E. per dag inge-
spoten) niet als een geneesmiddel moet worden 
beschouwd. 

Definitie van geneesmiddel
Ingevolge artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, van 
de Geneesmiddelenwet wordt in deze wet verstaan 
onder geneesmiddel: een substantie of een samen-
stel van substanties die bestemd is om te worden 
toegediend of aangewend voor dan wel op enigerlei 
wijze wordt gepresenteerd als zijnde geschikt voor:
1. het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, 
wond of pijn bij de mens,
2. het stellen van een geneeskundige diagnose bij de 
mens, of 
3. het herstellen, verbeteren of anderszins wijzigen 
van fysiologische functies bij de mens door een far-
macologisch, immunologisch of metabolisch effect te 
bewerkstelligen. 
De landsadvocaat betoogde dat de HCG-injecties, 
door de arts uit uit Duitsland geïmporteerde ampul-
len Brevactid vervaardigd, op hun status als genees-
middel moesten worden beoordeeld bij normaal 
gebruik en tevens wegens de aangeprezen werking 
(geen hongergevoel). Dat er bij deze dosering (de 
arts verdeelde de inhoud van de ampullen met 1500 
I.E. HCG in tien delen) geen werking in het mense-
lijk lichaam kan worden vastgesteld is aangetoond 
noch ontkracht, aldus de advocaat. Nu VWS niet 
overtuigend aantoonde dat er wel van een fysiolo-
gisch effect sprake zou zijn, oordeelde de rechtbank 
dat het Europese Hof in dergelijke gevallen niet zou 
spreken van een geneesmiddel en dat er dus ook 
geen reclameverbod zou gelden. De rechtbank ver-
klaarde het bezwaar van de arts voor gegrond, maar 

Op 7 mei 2014 behaalde een Nijmeegse arts, die 
samen met zijn vrouw (diëtiste), al sinds 1987 de 
zgn. simeonskuren aanbiedt, een eclatante juridische 
overwinning op de minister van VWS. De simeons-
kuur werd in 1954 bedacht en beschreven door de 
Britse arts Simeons en hij bestaat uit injecties met 
kleine hoeveelheden HCG en een 500 calorieëndi-
eet. Aanvankelijk kreeg de arts toestemming van de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om deze 
therapie toe te passen. Voortschrijdend inzicht leidde 
er in 1996 toe, dat IGZ bij monde van inspecteur Van 
der Wal stelde dat er hier sprake was van oneigenlijk 
gebruik en dat het hier dus ongefundeerd medisch 
handelen betrof1. In 2002 daagde IGZ de arts voor 
de medische tuchtrechter, niet zozeer wegens de 
HCG-injecties, maar vooral omdat hij samenwerkte 
met een instituut in een ander deel van het land en 
recepten uitschreef voor patiënten die hij nog nooit 
gezien had. Ook maakte dat instituut reclame in 
zondagskrantjes, waarbij de naam van de arts als 
supervisor werd genoemd. Aanleiding tot de tucht-
klacht was mede dat het kwaliteitsartikel uit de wet 
BIG eist dat de keuze voor een arts als hulpverlener 
de burger verantwoorde zorg oplevert. De arts kreeg 
van het Zwolse regionaal tuchtcollege een waarschu-
wing, een maatregel die in hoger beroep door het 
Centraal Tuchtcollege werd bevestigd2.
De arts bleef ook sindsdien rustig doorwerken in 
zijn Praktijk voor natuurgerichte gezondheidszorg. 
Op zijn website vielen de volgende zinnen te lezen: 
‘Vanaf jaar 1987 werken wij met de HCG-afslankkuur. 
Cliënten krijgen 23 opeenvolgende dagen een nage-
noeg pijnloze injectie. (…)  Een ideale methode voor 
mensen met een overgewicht en in het bijzonder voor 
mensen met een verkeerde vetverdeling. U valt in 23 
dagen 8-10% van uw lichaamsgewicht af. De kosten 
bedragen € 175 voor de hele kuur. Elke dag een injec-
tie met een uitgekiend dieet geeft een verbluffend 
afslankresultaat van gemiddeld 8 to 10% lichaams-
gewicht bij vrouwen en 10 tot 12% bij mannen. Juist 
op de plekken waar het er af moet! HCG voorkomt 
dat het structurele vet, het vet dat in de spieren zit, 
bijvoorbeeld de wangspieren, niet verdwijnt en daar-
door het overtollige vet er twee keer zo snel afgaat. 
Hierdoor voorkom je het nare "ingevallen toetje". 
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hield tevens vast aan de opgelegde boete, omdat 
de Brectavid bij normaal gebruik wel als genees-
middel dient te worden beschouwd. Dat betekende 
naar het oordeel van de rechtbank dat de arts wel 
reclame maakte voor een substantie die moet wor-
den beschouwd als een ‘geneesmiddel naar werking/
volgens het toedieningscriterium’.3 Temeer omdat de 
arts eerdere aanwijzingen van IGZ over de informa-
tie op zijn website niet naar behoren had opgevolgd 
handhaafde de rechter de boete.
Na deze pyrrusoverwinning ging de geplaagde arts in 
hoger beroep en kwam terecht bij afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Daar werd aller-
eerst vastgesteld dat er eenstemmigheid bestond 
over het feit dat Brevactid humaan HCG bevatte, net 
zoals de in Nederland gebruikelijke middelen Cho-
ragon, Ovitrelle en Pregnyl. De rechter stelde daarte-
genover dat er geen sprake was geweest van reclame 
voor Brevactid, maar slechts voor HCG. Gezien de 
toegepaste dosering zou er ook geen sprake zijn van 
afwijkend (off label) gebruik van Brevactid. Volgens 
het door de rechter aangehaalde Europese Hof kan 
er geen sprake zijn van een geneesmiddel als niet 
aannemelijk is dat er een fysiologisch effect wordt 
bereikt. De landsadvocaat trachtte tevergeefs met ver-
wijzing naar ‘studies van M. Ashrafi en anderen, C. 
Blockeel en anderen en L.L. Thuesen en anderen’ bij 
IVF-behandeling te betogen dat er bij deze dosering 
wel sprake kon zijn van een fysiologisch effect, maar 
de rechter wees erop dat er dan altijd eerst FSH werd 
toegediend. De landsadvocaat kwam ook nog met 
het argument dat op de website van de praktijk werd 
gesteld dat het toegediende HCG het hongergevoel zou 
onderdrukken en dat hier met die wijze van aandie-
nen toch sprake moest zijn van een geneesmiddel. 
Ook met dit argument maakte de rechter korte met-
ten: het 'aandieningscriterium’ geldt alleen voorzover 
het gaat om aanprijzing voor het ‘genezen of voorko-
men van een ziekte, gebrek, wond of pijn’. Daarvan is 
bij afvallen geen sprake, sprak hij.
Op grond van al deze overwegingen kwam de rech-
ter in dit hoger beroep tot vernietiging van het eer-
dere vonnis en haalde ook een streep door de eerder 
nog gehandhaafde rechtsgevolgen i.c. de opgelegde 
boete. De minister van VWS werd veroordeeld in de 
kosten.4

Commentaar
Deze casus bevestigt ten overvloede nog eens dat 
kwakzalverij in ons land juridisch nauwelijks is aan 
te pakken. De arts kan zijn kwalijke praktijken rus-
tig vervolgen, de HCG-injecties op zijn website aan-
prijzen als een integraal deel van zijn therapie en 
tegelijkertijd in de rechtszaal gebruik maken van het 
argument, dat de stof geen fysiologisch effect heeft. 
Waarom zou je het dan nog geven? 
Iets geen geneesmiddel mogen noemen omdat er 
geen werking vastgesteld kan worden zou toch ook 

consequenties moeten hebben voor een andere cate-
gorie kwakzalversmiddelen, de zgn. homeopathische 
geneesmiddelen. Bij de aldaar gebruikelijke ultra-
sterke verdunningen hoeft voor enige werking niet 
gevreesd te worden, maar ze worden ook in offici-
ele overheidsdocumenten geneesmiddelen genoemd 
kennelijk omdat ze worden aangeprezen tegen 
ziekte, al mogen de indicaties niet meer hardop wor-
den uitgesproken.
Nu VWS geen succes had bij het beteugelen van deze 
kwakzalverij zou IGZ toch opnieuw in actie moeten 
komen. Haar queeste om een eind te maken aan 
deze praktijk begon in 1996 en faalde tot heden jam-
merlijk. De IGZ kondigde in januari 2011 nog met enig 
tromgeroffel aan ‘strenger optreden te zullen gaan 
tegen het aanbieden, toepassen of aanprijzen van 
het zwangerschapshormoon HCG als afslankmiddel 
door klinieken, artsen, apothekers en via websites’. 
De claims op de website van de Nijmeegse arts zijn 
leugenachtig en vinden geen enkele steun in litera-
tuur en/of richtlijnen. Hij is bovendien niet de enige 
aanbieder van HCG-afslankkuren in ons land. Een 
beroep op de Geneesmiddelenwet lijkt gezien deze 
uitspraak nu voorlopig kansloos, maar het stelselma-
tig voorliegen van patiënten zou toch ook een tucht-
rechtelijk verwijt moeten kunnen opleveren. En dat 
er aan deze kwakzalverspraktijk een eind gemaakt 
moet worden, dat zijn wij alleen al verplicht aan al 
die zwangeren die belangeloos hun urine afstaan 
ter vervaardiging van geneesmiddelen, waarmee wij 
zoveel vrouwen met kinderwens kunnen helpen bij 
het in vervulling gaan van hun wens. En of die moe-
ders voor moeders nu uit eigen land of uit Duitsland 
komen, dat mag daarbij geen verschil maken. 
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Kwakzalverij is moeilijk aan te pakken, maar onmo-
gelijk is het niet. Zonder in detail op deze zaak in te 
gaan, kunnen wel een paar kanttekeningen worden 
gemaakt bij de recente aanpak van de HCG-afslank-
kuren. Zoals uit het stuk van Ren ckens blijkt, zijn er 
vele juridische haken en ogen.
Op 6 januari 2011 kondigde de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg aan strenger op te treden1. Er zijn 
25 meldingen onderzocht. Zeventien aanbieders heb-
ben een waarschuwing gekregen voor reclame voor 
HCG-afslankkuren op hun websites. Aan één kli-
niek is na herinspectie van de website een bestuur-
lijke boete opgelegd op grond van de reclamere-
gels in de Geneesmiddelenwet. Deze boete is nu in 
hoger beroep ongedaan gemaakt omdat HCG in de 
gebruikte dosering door de rechter niet als genees-
middel wordt beschouwd. Voor het overige bleek 
na herinspectie het grootste deel van de aanbie-
ders gestopt met reclame en aanbod van HCG voor 
afslankkuren. 
Er zijn in het kader van vervolgonderzoek van de 
meldingen inspectiebezoeken gebracht aan vier aan-
bieders van HCG-afslankkuren. Eén daarvan heeft na 
inspectie zijn werkzaamheden volledig beëindigd. 
Rondom een landelijk opererende afslankkliniek is 
de stroom Pregnyl vanaf de fabrikant via groothan-
del en apotheek naar de kliniek in kaart gebracht. 
De inspectie heeft voor diverse overtredingen van 
de Geneesmiddelenwet bestuurlijke boetes opgelegd 
aan de kliniek, een apotheek en twee groothandels. 
Het aanbod van HCG bij deze kliniek is gestopt. Bij 
twee aanbieders is het onderzoek nog niet afgerond 
vanwege de uitspraak van de Raad van State.
Op 8 maart 2011 is een gepensioneerd huisarts op 
basis van eerder onderzoek van de inspectie door 
de rechtbank in Assen veroordeeld tot een taakstraf 
en een boete voor het voorschrijven van HCG bij 
afslankkuren. Ook besloot de rechter tot het ontne-
men van het wederrechtelijk verkregen voordeel2. 
Het voorschrijven van een geneesmiddel buiten de 
geregistreerde indicatie (off-label-voorschrijven) is 
niet verboden, maar is op grond van artikel 68 van 
de Geneesmiddelenwet wel onderworpen aan een 
aantal voorwaarden. In het geval van het voorschrij-
ven van HCG (Pregnyl) voor afslanken wordt niet 

voldaan aan die voorwaarden. Een arts die HCG 
voorschrijft voor andere doeleinden dan vruchtbaar-
heidsbehandelingen loopt daarmee niet alleen een 
groot risico van het niet leveren van verantwoorde 
zorg maar ook van handelen in strijd met de Genees-
middelenwet. 
Voor apothekers geldt dat zij receptgeneesmiddelen 
alleen aan- en op naam van een patiënt mogen afle-
veren, of op naam van een arts voor de uitoefening 
van zijn praktijk. Apothekers moeten zich er hierbij 
van vergewissen dat zij verantwoorde zorg leveren. 
In het geval van het leveren aan een arts op naam, 
betekent dit dat sprake moet zijn van het leveren van 
een ‘redelijke’ hoeveelheid en dus niet exorbitant 
veel. Aan anderen dan patiënten of artsen mogen 
apothekers niet leveren. Er mag dus zeker geen partij 
geneesmiddelen worden geleverd aan bijvoorbeeld 
een afslankkliniek.

Conclusie
De Geneesmiddelenwet en de reclameregels daarin 
gelden alleen als duidelijk is dat het product een 
geneesmiddel is. De inspectie krijgt steeds meer 
te maken met producten die worden aangeprezen 
in het schemergebied van al dan niet aantoonbare 
werking en vage claims daarover. Uitspraken van 
nationale en Europese rechters over dit grensgebied 
noodzaken tot het voortdurend bijstellen van de aan-
pak. De inspectie heeft sinds 2011 strenger opgetre-
den tegen met misbruik van HCG en dit heeft effect 
gehad. De uitspraak van de Raad van State over een 
bestuurlijke boete voor reclame voor HCG heeft tot 
gevolg dat de inspectie haar aanpak hierop zal aan-
passen. Het ligt voor de hand dat de aandacht nog 
meer gaat verschuiven van het beoordelen van 
reclame voor HCG naar het beoordelen van het 
medisch handelen van de betrokken arts.
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Commentaar op Renckens, Kwakzalverij met HCG-afslankkuren

Optreden inspectie tegen 
HCG-afslankkuren heeft effect gehad
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ir. B. van der Heide   coördinerend/specialistisch senior inspecteur
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"Gecontroleerde, vergelijkende interventiestu-
dies, 'randomized trials' in ons jargon, zijn alr-
tijd behoudend omdat ze twee reeds bestaande 
behandelingen onderling vergelijken. RCT's zoe-
ken niet naar de zo noodzakelijke nieuwe con-
cepten in behandelingen. Ik pleit dan ook sterk 
voor een biologische heroriëntatie, omdat, als we 
als dokters echt iets willen veranderen aan het 
perspectief van onze patiënten, we niet alleen kli-
nische interventieonderzoek moeten doen maar 
juist biologisch geörienteerd onderzoek om inno-
vatieve therapieën te kunnen ontwikkelen."

Voormalig hoofdredacteur van het NTOG, prof. dr. 
Sicco Scherjon aanvaardde in 2013, evenals prof. dr. 
Jan Jaap Erwich, zijn benoeming tot hoogleraar aan 
de Faculteit der Medische Wetenschappen van de 
Rijksuniversiteit in Groningen. Eind september dit 
jaar hielden beiden hun inaugurele rede in de afgela-
den aula van het Groningse Academie gebouw.
In zijn oratie pleitte Scherjon voor een biologisch-
geijkte heroriëntatie in het geneeskundig onderwijs 
en onderzoek. In analogie met biologische processen 
bieden toenemende (technische) mogelijkheden van 
onderzoek enorme perspectieven in ons begrip van 
de normale en afwijkende zwangerschap. Translati-
onele inzichten, bijvoorbeeld dat biologische herken-
ning essentieel is voor een normale ontwikkeling van 
de moederkoek, betekenen een paradigmashift in de 
reproductieve biologie, maar hebben ook hun bete-
kenis voor andere geneeskundige specialismen, zoals 
de oncologie.
Het verbeteren van het perspectief van patiënten, 
met name het terugdringen van de hoge perinatale 
sterfte in de regio Groningen, lukt niet met geran-
domiseerde studies, die altijd twee reeds bestaande 
therapieën vergelijken. Hiertoe zullen op biologisch 
georiënteerd onderzoek gebaseerde innovatieve vor-
men van diagnostiek en therapieën ontwikkeld moe-
ten worden. Het specifieker maken van het individu-
ele risicofactoren, een gepersonaliseerd risicoprofiel 
is de grote uitdaging voor de verloskunde, waarmee 
inefficiëntie, onterechte medicalisering en stigmatise-
ring worden voorkomen.

Epigenetische, niet-genomische veranderingen wor-
den nu herkend als genetische risicofactoren, ook 
omdat ze overdraagbaar zijn: transgenerationele epi-
genetische overerving. Reeds in de zwangerschap 
kunnen belangrijke gezondheidsrisico’s ontstaan 
voor de volwassen leeftijd: diabetes en overgewicht 
hebben de vorm aangenomen van een wereldwijde 
epidemie. Een vicieuze cirkel met ernstige conse-
quenties, uiteindelijk leidend tot een toenemende 
sociaaleconomische ongelijkheid, een proces dat in 
Groningen regionaal zichtbaar is.

Het tijdens de zwangerschap vanuit moederlijk bloed 
isoleren en bepalen van deze veranderingen in het 
DNA, het foetale transciptoom, kan helpen om al 
tijdens de zwangerschap innovatieve en specifieke 
interventies in te zetten die de zwangerschapsuit-
komsten gunstig beïnvloeden. De cirkel is anders 
alleen te doorbreken door vroeg in de jeugd (de 
lagere schoolleeftijd) sterk in te zetten op preventie 
van ongezond gedrag en andere ‘life style’-interven-
ties.

De volledige tekst van de oratie(s) is te vinden op
www.oraties.umcg.nl. Klik op 'archief'.

Sicco Scherjon in oratie: "RCT's altijd behoudend"

Meer inzicht door biologisch onderzoek

van de redactie

Links hoogleraar Jan Jaap Erwich, rechts hoogleraar Sicco Scherjon
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Op de eerste dag van het 46ste Gynaecongres 
op 13 november jl., werd aan het eind van de 
(door de honderd deelnemers met gemiddeld 
8,25 gewaardeerde) parallelsessie van de 
Werkgroep Historie, het NTOG-jubileumboek 
feestelijk gepresenteerd door Herman van Geijn. 
De eerste drie boeken werden uitgereikt aan 
vertrekkend NVOG-voorzitter Sjaak Wijma, 
NTOG hoofdredacteur Velja Mijatovic en Simon 
Schoonderwoerd van hoofdsponsor Ferring 
(middelste foto rechterkolom). 

Feestelijke presentatie NTOG-jubileumboek
van de redactie, foto's GAW

de voortplantingsgeneeskunde. Om de ontwikkelin-
gen en de tijdgeest goed in beeld te brengen is geko-
zen voor circa 70% originele teksten en circa 30% 
verbindende teksten van de hand van een lid van de 
redactie. Mede door de creatieve inbreng van Jelle 
de Gruyter van GAW ontwerp+communicatie is het 
NTOG-jubileumboek een fraai boekwerk geworden. 
Het NTOG-jubileumboek is het derde opeenvolgende 
historische boek dat de leden van de NVOG ontvan-
gen vanuit de Werkgroep historie. Mocht u het NTOG 
jubileumboek nog niet in uw bezit hebben dan kunt 
u deze gratis afhalen tijdens het Gynaecongres in mei 
2015 op de stand van Ferring. Wie zolang niet kan of 
wil wachten, kan het boek toegestuurd krijgen. Na 
overmaking van € 9 voor verpakkings- en verzend-
kosten op IBAN NL 39 RABO 0163 6306 90 ten name 
van NTOG o.v.v. 125 jaar, krijgt u het boek per post. 

In zijn rede legt Van Geijn uit dat het 125-jarig jubi-
leum van het NTOG, voluit Nederlands Tijdschrift 
voor Obstetrie en Gynaecologie, ook zijn voorgangers 
betreft: het Nederlandsch Tijdschrift voor Verlos-
kunde en Gynaecologie, de Annalen van de Neder-
landse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en 
de Perspectives of Obstetrics and Gynecology. In die 
125 jaar zijn NVOG en NTOG onafscheidelijk geweest 
als een Siamese tweeling, innig verbonden met 
elkaar. Er is gepoogd om die vergroeiing ongedaan 
te maken maar beide wensten door het leven te gaan 
als een onafscheidelijke twee-eenheid.
In 2014 kwam in de redactie van het NTOG het idee 
op om extra aandacht aan het 125-jarig bestaan van 
ons tijdschrift te besteden in de vorm van een jubi-
leumboek. Een boekredactie werd samengesteld, 
bestaande uit Rob Bakker, Jan de Graaff, Ank Lou-
wes, Lottie Lubsen-Brandsma, Velja Mijatovic en Her-
man van Geijn (foto boven). Het idee leek heel sim-
pel, maar al snel bleek dat het niet zo eenvoudig was 
om 125 jaargangen tijdschrift in beeld te brengen. De 
gebonden uitgaven beslaan meer dan twee meter 
boekenplank en bevatten duizenden artikelen, vooral 
in de beginjaren van aanzienlijk lengte, zonder dat 
deze waren ontsloten middels een goed werkende 
index op auteursnaam of trefwoord. Uiteindelijk is 
door de redactie gekozen voor een aantal thema’s op 
het terrein van de verloskunde, de gynaecologie en 
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Vaginale mat: slecht of slecht  
geïntroduceerd?

dr. A. Vollebregt   gynaecoloog, Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp

nale mesh naar een percentage van circa 1% in 2013 
(gegevens POMT 2013) .
Het proces van snelle introductie en vervolgens ook 
weer snelle afname in meshgebruik vereist een kriti-
sche analyse.

Waarom is vaginale mesh geïntroduceerd?
Operaties vanwege een verzakking met gebruik van 
eigen weefsel hebben een aanzienlijk risico op reci-
dief. Studies laten zien dat 20-30% van vrouwen 
die geopereerd worden vanwege een verzakking, 
opnieuw wordt geopereerd.2,3 Het interval tussen 
heroperaties wordt korter naarmate dit aantal stijgt. 
Een oplossing voor dit probleem lijkt het gebruik van 
kunststofmateriaal te zijn. Geïnspireerd door het suc-
cesvolle gebruik van implantaten bij achtereenvol-
gens liesbreukchirurgie, abdominale prolapschirurgie 
en synthetische slings in de incontinentiechirurgie, is 
er een operatie met een vaginaal implantaat ontwik-
keld. Om de operatie meer te standaardiseren werd 
de mesh al vrij snel door diverse bedrijven commer-
cieel geproduceerd in de vorm van een zogenaamde 
mesh kit. De eerste kortetermijnresultaten lieten een 
zeer laag percentage anatomisch recidief zien en 
waren dus veelbelovend!

Hoe is de introductie van de vaginale mesh 
verlopen?
Na die eerste veelbelovende resultaten, is het gebruik 
van vaginale mesh wereldwijd omarmd en  snel en 
breed geïmplementeerd. De afgelopen tien jaar is 
er een veelvoud aan vaginale meshes (biologisch en 
synthetisch) op de markt gebracht met als doel de 
uitkomsten van de prolapschirurgie te verbeteren. 
Deze snelle introductie werd sterk gevoed door de 
industrie. Maar was het product al voldoende kli-
nisch geëvalueerd? Veelal werd het ene product nog 
geëvalueerd, terwijl het volgende al weer geïntrodu-
ceerd werd.

In dit kader is een kritische analyse vereist van: 
1. Het introductie proces van de vaginale mesh
2.  De brede omarming van de mesh door de gynae-

cologen

Het afgelopen decennium is er een toenemend 
aantal vrouwen dat geopereerd wordt aan een 
vaginale prolaps. Deze toename wordt vooral ver-
oorzaakt door de vergrijzing gepaard gaand met 
hogere eisen aan levensstijl. 
Tot begin deze eeuw is er weinig vernieuwing in 
de prolapschirurgie geweest. Operatietechnie-
ken uit het begin van de vorige eeuw worden nog 
steeds uitgevoerd, tevens is er een grote praktijk-
variatie in de keuze van de ingreep. Begin deze 
eeuw kwam er een ommezwaai met de introduc-
tie van de vaginale mesh in de prolapschirurgie. 
Deze nieuwe operatietechniek met implantaat 
werd zeer snel geïntroduceerd door de industrie 
en direct omarmd door clinici en op grote schaal 
toegepast. In 2009 werd er in Nederland in 14% 
van de 13.000 vaginale prolapsoperaties een vagi-
nale mesh gebruikt.

Echter sinds 2011 werd deze grootschalige toepas-
sing een halt toegeroepen, die begon met de aan-
gescherpte FDA-waarschuwing in 2011 (na een eer-
ste waarschuwing in 2008), vanwege het grote 
aantal gemelde complicaties.1 In Nederland werden 
er vanuit IGZ in 2010 vragen gesteld aan de werk-
groep bekkenbodem over het gebruik van vaginale 
mesh vanwege een aantal gemelde, mogelijk ern-
stige complicaties. Na uitgebreide negatieve media-
aandacht ten aanzien van het gebruik van vaginale 
mesh in 2012 verscheen er in juli 2013 een uitgebreid 
IGZ rapport waarin zorgen werden geuit omtrent de 
complicaties met vaginale mesh kits. De conclusie in 
dit rapport luidt dat een aantal vrouwen (2%) ern-
stige klachten heeft gekregen na een operatie met 
een implantaat. Geadviseerd wordt terughoudend 
te zijn met het gebruik van vaginale matjes. De IGZ 
ziet echter geen reden om het product van de markt 
te halen, aangezien veel vrouwen baat hebben bij 
het gebruik van de vaginale implantaten. Wel heb-
ben inmiddels verschillende fabrikanten hun product 
van de markt gehaald om commerciële redenen (als 
gevolg van juridische claims in de Verenigde Staten).

Bovengenoemde factoren hebben geleid tot een 
aanzienlijke afname in de toepassing van de vagi-

14/10
#ARTICLESTART: Vaginale mat: slecht of slecht geïntroduceerd? | 2014-10 | 504-507 | Vollebregt



Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie  vol. 127, december 2014  www.ntog.nl

505

Analyse van het introductie proces
De vaginale mesh werd allereerst in de Verenigde 
Staten geïntroduceerd (2001). Opmerkelijk is hoe 
gemakkelijk een medisch hulpmiddel (‘medical 
device’) op de markt gebracht kon worden in tegen-
stelling tot de strenge regels die gelden bij de intro-
ductie van een nieuw medicijn.  Om een product op 
de markt te krijgen is FDA approval noodzakelijk. 
Voor medische hulpmiddelen zoals de mesh gold de 
'510K-regel'. De mechanische kenmerken en veilig-
heid van het materiaal zijn van belang.  Hierbij zijn 
dierstudies voldoende om deze aspecten te testen. 
Klinische data zijn niet noodzakelijk. Nieuwe mesh 
kits konden probleemloos op de markt gebracht 
worden als ze substantieel vergelijkbaar waren met 
reeds bestaande producten voor de behandeling van 
urine-incontinentie en herniachirurgie.

In Europa zijn de regels voor het op de markt bren-
gen van een nieuw medical device eveneens een stuk 
minder streng dan voor nieuwe medicijnen. Een CE-
markering is vereist om het product op de markt te 
krijgen. Dit is een keurmerk dat staat voor betrouw-
baar en veilig. Echter het verkrijgen van een CE-
markering is weinig transparant en gemakkelijk te 
verkrijgen via de zogenaamde notified bodies (aan-
gestelde instanties). Deze notified bodies kunnen vol-
ledig zelfstandig opereren en staan onder toezicht 
van de lidstaat waar zij gevestigd zijn. Er is weinig 
controle op instanties die buiten Nederland geves-
tigd zijn. Daarnaast kan de inspectie geen maatrege-
len opleggen aan fabrikanten die buiten Nederland 
gevestigd zijn, wel op de toepassing van de medische 
hulpmiddelen door zorgverleners en zorginstellingen.

Deze relatief gemakkelijke premarketingprocedu-
res hebben het mogelijk gemaakt dat de vaginale 
meshkits op de markt gebracht konden worden met 
relatief weinig of zonder enige klinische data. De 
industrie heeft hier een grote rol in gespeeld met 
agressieve marketing en het aanbieden van trainin-
gen, vaak ook met hulp van experts in de urogynae-
cologie. Gemiddeld duurde het drie à vier jaar na 
introductie voordat de eerste klinische data werden 
gepubliceerd (level 3), met nog één tot drie jaar later 
resultaten van gerandomiseerde studies (level 1).4 

Waarom is de vaginale mesh breed omarmd door 
gynaecologen?
Gezien de hoge recidiefpercentages na de klassieke 
prolapsoperaties met eigen weefsel was de mesh 
een zeer welkome oplossing. Het probleem van hoge 
recidiefpercentages heeft de adaptatie van de nieuwe 
techniek door gynaecologen dus zeer zeker versneld. 
De industrie is hier goed op ingesprongen en zo wer-
den de als zeer effectief en veilig zijnde aanbevolen 
producten breed omarmd en voor brede indicaties 
toegepast. Ook hebben experts in de urogynaecolo-

gie, niet zonder conflict of interest, bijgedragen aan 
het aanbevelen van de mesh.
In Nederland, en in het buitenland waren er tot aan 
de FDA waarschuwing in 2011 geen standpunten over 
het gebruik van kunststof implantaten in de prolaps 
chirurgie. Wel is er in diverse bijeenkomsten van de 
Werkgroep Bekkenbodem gewezen op de leidraad 
'Introductie nieuwe technieken en methoden' van de 
NVOG (2004). 

Hierin worden de volgende vuistregels aanbevolen:
1.  Voordat nieuwe technieken en methoden worden 

geïntroduceerd in de klinische praktijk dient de 
effectiviteit, veiligheid en praktische toepasbaar-
heid te zijn vastgesteld in wetenschappelijk onder-
zoek, waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in 
een peer-reviewed tijdschrift.

2.  Indien het toepassen van nieuwe technieken of 
methoden, vaardigheden vereist die men niet 
beheerst, dient men zich hierin te scholen alvorens 
de techniek zelfstandig en zonder supervisie toe te 
passen.

3.  Indien niet wordt voldaan aan de bovenstaande 
vuistregels, wordt ontraden om deze technieken en 
methoden, of de uitvoering daarvan, (in de pers) 
aan te prijzen.

Het moge duidelijk zijn dat onze beroepsgroep niet 
conform deze vuistregels heeft gehandeld. Tevens 
hebben patiënten met complicaties, aangegeven 
vooraf onvoldoende te zijn geïnformeerd over de 
ingreep.
Wel kunnen we vaststellen dat met de introductie 
van de mesh kits de toepassing hiervan in veel klinie-
ken in studieverband is gebeurd, zowel prospectief 
als gerandomiseerd.
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Ommekeer
Na de aanvankelijk zeer brede toepassing van de 
vaginale mesh, werd steeds meer duidelijk dat de 
vaginale mesh complicatiegevoelige chirurgie betreft, 
mede ingegeven door de waarschuwingen van de 
FDA in 2008 en 2011. De meest gemelde complicaties 
bij de FDA betroffen erosie van de mesh (35%) en 
pijn (31%).

In 2012 onstond er in de media veel negatieve publi-
citeit. Onder andere in De Volkskrant, Radar en 
Zembla werd uitgebreid stilgestaan bij de complica-
ties van deze chirurgie. Dit heeft geleid tot een toe-
name van het aantal meldingen bij IGZ. In juli 2013 
verscheen het rapport van de IGZ over bekkenbo-
demmatjes, waarin geconcludeerd wordt dat bij een 
beperkt percentage patiënten (2%), ernstige compli-
caties voorkomen die niet altijd reversibel zijn.5

De negatieve publiciteit rond de vaginale mesh heeft 
een enorme impact gehad op de toepassing ervan. 
Veel vrouwen met een goede indicatie voor een vagi-
nale mesh zien er nu vanaf, uit angst voor de com-
plicaties. Dit heeft er mede toe geleid dat het aantal 
vaginale meshes dat toegepast wordt aanzienlijk is 
gereduceerd. Dit geeft aan hoe groot de invloed van 
de media is.

Voortschrijdend inzicht, van industrie in the lead 
naar beroepsgroep in the lead.
Ondertussen ontstond er binnen de beroepsgroep 
ook de wens en noodzaak tot het formuleren van 
criteria om het introductieproces en de toepassing 
van de vaginale meshes te verbeteren. In 2010 is er 
door de IUGA (International Urogynecological Asso-
ciation) een Tweede Rondetafelconferentie gehouden 
met experts in de urogynaecologie. Tijdens deze bij-
eenkomst zijn duidelijke aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot de toepassing van vaginale mesh. De 
aanbevelingen zijn in 2012 gepubliceerd.6

Daarnaast is er de laatste jaren veel gepubliceerd 
over de effectiviteit en veiligheid van vaginale 
meshes en zijn de resultaten van diverse RCT’s 
bekend geworden waaronder ook twee RCT’s die 
in Nederland zijn uitgevoerd.7,8 Hierdoor is meer 
inzicht verkregen in het toepassingsgebied, de resul-
taten en de complicaties van deze vaginale mesh. 
In 2013 verschenen actuele literatuuroverzichten met 
betrekking tot de ‘stand van zaken’ bij het gebruik 
van bekkenbodemmatjes bij vaginale prolapschirur-
gie.9

Deze studies tonen aan dat de vaginale matjes op 
korte en middellange termijn anatomisch en func-
tioneel effectiever zijn, met name in het voorste 
compartiment. De meerwaarde in het middelste en 
achterste compartiment is nog niet overtuigend aan-

getoond. Of de matjes op de lange termijn het risico 
op recidief verlagen zonder de complicatiekans te 
verhogen is niet duidelijk. Bovenstaande wordt ook 
geconcludeerd in de recente Cochranereview.10 In 
deze review wordt beschreven dat in 0,5% van de 
gevallen de mesh werd verwijderd vanwege pijn of 
dyspareunie. Er blijkt dus een discrepantie te zijn 
tussen het aantal meldingen bij de FDA en IGZ en de 
resultaten in de gerandomiseerde studies. Dit is ver-
klaarbaar door het ontbreken van de noemer in de 
tellingen van het aantal meldingen.

Ondanks goede level-1-resultaten zijn er fabrikanten 
die om commerciële redenen hun product van de 
markt gehaald hebben. Ook zijn er producten al van 
de markt gehaald voordat er überhaupt publicaties 
waren verschenen.

Als gevolg van bovenstaande factoren, in combinatie 
met met een toenemende druk vanuit de overheid, 
verzekeraars en samenleving, ontstond er een toene-
mende wens en noodzaak vanuit de beroepsgroep 
om te komen tot professionele zelfregulatie bij com-
plicatiegevoelige chirurgie. Dit leidde in 2012 tot het 
formuleren van een kwaliteitsstandpunt met betrek-
king tot het gebruik van vaginale mesh.11 In deze nota 
zijn o.a eisen aan instelling en operateur vastgelegd, 
volumenormen, indicatiestelling, informed consent, 
bijhouden portfolio, criteria voordat product buiten 
studieverband toegepast kan worden en registratie-
eisen, die in de aangepaste versie van 2014 (versie 
2.1) verplicht zijn gesteld voor zowel vaginale en 
abdominale mesh als de incontinentieslings.

Hoe nu verder?
Samenvattend zijn bij het introductieproces van de 
vaginale mesh de volgende problemen geïdentifi-
ceerd:
1.  gebrekkige wetgeving, waardoor nieuwe produc-

ten gemakkelijk op de markt geïntroduceerd kun-
nen worden;

2.  de agressieve positieve marketing van de industrie;
3.  de weinig kritische houding van de beroepsgroep
4.  de impact van de negatieve publiciteit van de 

media.

Het introductieproces rondom de vaginale mesh is 
een les voor de introductie van toekomstige innova-
ties. Er is een noodzaak tot regulering, waarbij het 
gevaar van overregulatie aanwezig is. Het moet de 
innovaties niet afremmen.
Belangrijkste hierbij is dat de beroepsgroep zelf het 
voortouw neemt zodat de externe regulatie gemini-
maliseerd wordt. Oplossingen liggen in het opstel-
len van criteria zoals die in de kwaliteitsnota zijn 
geformuleerd, met een verplichte complicatieregis-
tratie. Nieuwe technieken dienen te worden getoetst 
in klinisch onderzoek voordat ze commercieel op de 
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markt gebracht mogen worden. Er moet een betere 
samenwerking zijn tussen industrie en specialisten, 
met zo min mogelijk conflicts of interest. Studies 
kunnen in samenwerking met het Consortium wor-
den verricht met financiering vanuit de industrie. 
De OMS heeft recent in samenwerking met de 
diverse wetenschappelijke verengingen een leidraad 
Introductie nieuwe technieken opgesteld, waarover 
meer in dit nummer van het NTOG.
Ten slotte is het belangrijk dat de wetgeving aan-
gepast wordt. Sinds kort worden de diverse weten-
schappelijke verenigingen inclusief de NVOG hierbij 
betrokken. Echter, hoe groot de invloed van Neder-
land is bij de formulering van de Europese wetgeving 
is nog maar de vraag. 

Een tragisch gegeven blijft dat mede door de nega-
tieve publiciteit een goede innovatie bijna om zeep 
geholpen is. De inmiddels verbeterde organisatie 
van zorg rondom de vaginale mesh en de toege-
nomen kennis zullen de kwaliteit van de behan-
deling verder doen verbeteren. Etaleren van 
kwaliteit door specialist en patiënt is noodzake-
lijk om de patiënt weer vertrouwen te geven in 
deze behandeling voor recidief prolapschirurgie. 

Samenvatting
Bij veel vrouwen is er een vaginale mesh toegepast 
voordat er voldoende klinische literatuur beschik-
baar was met betrekking tot veiligheid en effecti-
viteit. Dit was mogelijk met de huidige wetgeving  
inzake introductie van nieuwe technieken. Introduc-
tie werd vooral gestimuleerd door agressieve mar-
keting van de industrie met een aanvankelijk weinig 
kritische omarming door de beroepsgroep. Toen 
duidelijk werd dat het hier complicatie gevoelige 
chirurgie betreft, heeft onze beroepsgroep actief 
criteria opgesteld, die hebben geleid tot een kwa-
liteitsstandpunt met onder andere de verplichting 
van een complicatieregistratie. 

Trefwoorden
Prolapschirurgie; vaginale mesh; complicaties

Summary
Many women underwent surgery with a vaginal 
mesh without enough evidence to proof efficacy 
and safety. Due to current law, new devices could 

be introduced on the market without any clinical 
data. Furthermore, gynaecologists embraced this 
new innovation. Recently Dutch gynaecologists acti-
vely have formulated criteria, which led to a quality 
standpoint including an obligatory complication 
registration.
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Is nieuw altijd beter?

mw. H.H. Meijer   ergotherapeut, ervaringsdeskundige, bestuurslid Stichting Bekkenbodempatiënten 2006-2012

Wat betreft het plaatsen van meshes is dat een heel 
ander verhaal: het is onomkeerbaar en de complica-
ties kunnen desastreus zijn. Van de kappersschool 
wist ik dat degene die mij knipte in een opleidings-
traject zat en er was supervisie.
Het is jullie verantwoordelijkheid volgens de richtlij-
nen te handelen en om de patiënt eerlijk en duidelijk 
te informeren over het experimentele stadium van de 
techniek.

Mijn eigen ervaringen
25 jaar geleden ben ik bevallen van mijn eerste kind. 
Hij had het niet overleefd als ze me toen niet flink 
opengescheurd hadden. Als gevolg daarvan had 
ik een aantal verzakkingen en was ik incontinent 
geworden. Maar ik had een gezonde zoon gekregen. 
Daarna ben ik zeven keer geopereerd, inclusief twee 
hersteloperaties. Al met al zijn er nogal wat technie-
ken op mij toegepast waaronder twee met kunststof 
materiaal (een matje en een bandje) en er is een 
biosling geplaatst.
Ik ben over dat matje heel tevreden. Het is zestien 
jaar geleden geplaatst en ik ben er nog elke dag erg 
blij mee. Het andere bandje, een TVT (tension-free-
vaginal-tape), gaf bij mij gigantische problemen. Het 
was mijn vierde operatie, ik had dus al een behoor-
lijke voorgeschiedenis, waaronder een grote opera-
tie: baarmoederverwijdering, matje onder de bui-
kinhoud, voor-, achter- en perineumplastiek en een 
resuspensieplastiek volgens Burch-Tanagho. De arts 
daarna (weer een andere) zei dat die TVT-operatie 
nooit uitgevoerd had mogen worden. Er zat al zo veel 
littekenweefsel, aldus de arts, je kon voorspellen dat 
dat niet goed zou gaan. Zelf kon ik dat natuurlijk niet 
voorspellen en achteraf praten was voor hem dan 
ook wel heel gemakkelijk. 
Maar de collega van hem die de beslissing voor een 
TVT nam, waar baseerde die zijn beslissing op?
Het gebruik van deze, toen al tien jaar bestaande 
techniek, werd voor mij een erg nare ervaring. Ik 
heb er lang heel veel last van gehad. Het bandje liep 
dwars door mijn vagina en is er na drie maanden 
deels uit gehaald. Ik hield veel pijn, met name ook 
bij het vrijen, en bovendien was mijn incontinentie 
door deze ingrepen nog veel erger geworden.

ik heb als ervaringsdeskundige het woord mogen 
voeren op het nVoG-minisymposium ‘introductie 
nieuwe technieken in de klinische praktijk’. in mijn 
presentatie gaf ik aan wat ik van mijn arts verwacht 
en hoe wij in gezamenlijkheid tot een verantwoorde 
keuze voor een behandeling of ingreep kunnen 
komen, óók als het om nieuwe technieken gaat.

Inleiding
Aan de ene kant ben ik een vreemde eend in de bijt 
omdat ik als patiënt aan het woord ben in een tijd-
schrift van de NVOG. Tegelijk ben ik paramedicus 
(ergotherapeut) en ken ik de gezondheidszorg ook 
als behandelaar.
Voor mij als patiënt is elke techniek waar ik mee te 
maken krijg een nieuwe techniek. Daarom hebben 
jullie als specialisten de verantwoordelijkheid om dui-
delijk te zijn over de stand van zaken omtrent de tech-
niek die je wilt gaan toepassen. De 'Leidraad intro-
ductie nieuwe interventies' die nu in ontwikkeling is, 
geeft duidelijke richtlijnen over hoe een nieuwe tech-
niek geïntroduceerd moet worden. Met daarin richtlij-
nen over: het uitvoeren in onderzoeksverband in spe-
ciaal daarvoor aangewezen centra, monitoring en het 
verzamelen van data. Met de bedoeling om duidelijk 
te maken wat de consequenties van een behandeling 
zijn en wat de resultaten zijn.
Dat stuk ligt helemaal aan jullie kant en is helemaal 
jullie verantwoordelijkheid. Daar heb ik als patiënt 
verder weinig invloed op. Ik hoop alleen dat ik daar 
duidelijk over geïnformeerd wordt.
Uit ervaringen van anderen weet ik dat transvaginale 
meshes vaak werden voorgesteld als dé oplossing. 
Patiënten hadden dan niet door dat er nog weinig 
bekend was over de gevolgen op lang en zelfs ook 
korte termijn.

Als student ging ik regelmatig naar de kappersschool 
om mijn haar te laten knippen. Dat was lekker goed-
koop. Ik wist dat ik daarbij de kans liep dat het een 
keer zou mislukken. Maar dat was niet zo erg: mijn 
haar was uiteindelijk misschien veel korter dan de 
bedoeling was, maar dat zou wel weer aangroeien. 
Een aanvaardbaar risico als ik dat afweeg tegen het 
voordeel, namelijk de lage prijs.
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Het hele bekkengebied en wat daaromtrent speelt is 
nog zo’n taboe en is ook erg kwetsbaar. Ik heb een 
normaal leven, de meeste mensen merken aan mij 
niet dat ik een beperking heb. Maar er zijn vrouwen 
die zo zwaar gedupeerd zijn, onder andere door het 
gebruik van een nieuwe techniek, dat hun hele leven 
daardoor kapotgemaakt is.
Het kan heel veel impact hebben als je 'gewoon 
maar' een volgende techniek uit de kast pakt.

Hoe kom ik als patiënt tot een keuze?
Als patiënt ga ik naar een arts toe als ik een klacht 
heb. Bij mijn eerste operaties was er nog geen inter-
net waar je gebruik van maakte om informatie te 
zoeken. Ik kwam redelijk blanco bij een arts. Tegen-
woordig kan ik gaan googelen en allerlei informatie 
over mijn klacht of aandoening verzamelen. Vervol-
gens ga ik naar een arts en wordt een anamnese 
gedaan en onderzoek. Daarna volgt  een behandel- 
of operatievoorstel. Thuisgekomen ga ik nog weer 
verder zoeken op internet. Er is ontzettend veel infor-
matie over operaties te vinden op diverse sites, het 
probleem is: hoe vind ik de juiste informatie?
Op www.bekkenbodem.net, de site van de Stichting 
Bekkenbodem Patiënten wordt zover mogelijk objec-
tieve informatie gegeven. En er wordt ervaringsken-
nis gedeeld.
Ook op het forum van de incoclub (www.incoclub.nl) 
kan ik terecht voor verschillende ervaringen van pati-
enten. En dan nog is de informatie zo divers en vaak 
ook niet eenduidig of zelfs tegenstrijdig.
Op de site van de NVOG kijk ik naar de informatie 
over behandeling bij verzakkingen, zie vervolgens 
door de bomen het bos niet meer. Naast de informa-
tie over mogelijke behandelmethodes, wordt er veel 
aandacht gegeven aan de mogelijke complicaties van 
de transvaginale mesh. Gelukkig, want een waar-
schuwing is wel op z’n plaats, maar wát van deze 
informatie is voor mij van belang? Wat moet ik daar 
mee als patiënt?
Vol vragen kom ik terug bij mijn arts en dan hoop 
ik dat ik het vertrouwen kan hebben dat ik daar de 
informatie krijg die voor mij van toepassing is.

Wat verwacht ik van mijn arts?
Luister naar de patiënt 
Na mijn vijfde operatie werd ik 'opgeschaald' naar 
academisch niveau. Ik was een complexe patiënt, 
had al diverse operaties gehad, ik had nog erg veel 
klachten, sommige waren tijdelijk verholpen maar 
kwamen vervolgens in alle hevigheid terug.
Ik kwam toen bij een arts die zei dat bij mij nooit 
TVT had moeten worden aangebracht. Binnen een 
kwartier stond ik weer buiten met een heftig ope-
ratievoorstel: mijn plasbuis zou met een biosling zo 
hoog opgetrokken worden dat ik geen urine meer 
kon verliezen; maar ik zou ook niet meer kunnen 
plassen en dus moest dan voor de rest van mijn 

leven mezelf 100% moeten katheteriseren. Eigenlijk 
een heel simpel verhaal, dat was het. Ik kon direct 
een afspraak maken voor een operatiedatum. Thuis 
dacht ik na een week 'was het nou tijdelijk kathe-
teriseren of levenslang 100 %?' Dus heb ik nagebeld 
en ja, het was 100% én levenslang. Ik vond dat nogal 
wat om in tien minuten even te bepalen. Ik heb in 
dat telefoongesprek nog gevraagd naar een moge-
lijkheid voor een second opinion, en ook of hij een 
goede arts wist daarvoor. Hij zei dat hij de beste was 
en geen ander wist te noemen. Na een second opi-
nion heb ik de operatie wel laten doen.
Gelukkig is deze operatie mislukt. Ik was een paar 
dagen droog, toen ik begon te druppelen en vervol-
gens meer incontinent was dan ooit: ik had helemaal 
geen controle over mijn blaas. Ik was echter blij met 
de mislukkig: niet meer afhankelijk te zijn van die 
katheters! Dat paste niet bij mij.
Wat ik hiermee vooral wil zeggen: neem tijd voor je 
patiënt, en dat hoeft geen uren te duren. Als je open 
vragen stelt en je laat haar de ruimte om te vertellen, 
zonder te onderbreken, dan krijg je in anderhalve 
minuut al zoveel informatie dat je wellicht gerichter 
een behandel- of operatievoorstel kunt geven. Mijn 
arts zal beslist mijn dossier bekeken hebben, maar 
hij heeft totaal niet naar mij geluisterd. Of het nou 
om een nieuwe techniek gaat of niet: wat ik te vertel-
len heb over mijn klachten en hoe ik daar mee om 
ga is een onderdeel van een goede probleemanalyse. 
Techniek is belangrijk, de ervaring van de arts ook, 
maar het verhaal van de patiënt moet het uitgangs-
punt zijn.
Ik vind het belangrijk om als volwaardig gespreks-
partner gezien te worden door mijn arts.
Dat geldt natuurlijk ook als er complicaties zijn na 
een operatie: luister ook dan wat de patiënt te zeg-
gen heeft, neem het serieus en wimpel het niet af.

Wees eerlijk naar jezelf en naar de patiënt
Als arts eerlijk zijn naar jezelf: waarom wil ik deze 
operatie uitvoeren? Is het omdat ik geen nee durf 
verkopen aan een patiënt? Of is het vanwege produc-
tiecijfers, een verplicht aantal verrichtingen per jaar 
of percentage OK? Of omdat je een nieuwe techniek 
wilt leren toepassen? Ben je bekwaam om deze ope-
ratie uit te voeren? Uit verhalen van patiënten blijkt 
ook dat ze achteraf het gevoel hadden dat een arts 
heel graag een bepaalde techniek wilde uitvoeren, 
dat dat mogelijk de keuze bepaald heeft.
En ook naar de patiënt is het belangrijk om eerlijk te 
zijn. Bespreek de mogelijkheden en de risico’s. Vertel 
het als het een nieuwe techniek betreft die nog in de 
experimentele fase is, of waarvan de resultaten op 
langere termijn nog niet bekend zijn.
Houdt je aan de richtlijn en wees transparant als je 
daar gefundeerd van af wijkt.
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Bij twijfel: een second opinion of gezamenlijk 
consult. (Werk samen!)
Na mijn laatste operatie werd ik door mijn arts door-
verwezen naar een bekkenbodemcentrum. Voor een 
second opinion ben ik naar nog een ander bekkenbo-
demcentrum gegaan. Beide centra stelden een ingrij-
pende operatie voor om werkelijk droog te worden... 
maar twee totaal verschillende ingrepen. Hoe kan 
ik bepalen wat voor mij de goede oplossing is? Het 
liefst zou ik ze samen laten overleggen met mij erbij, 
zodat we tot de beste keuze kunnen komen. Dat lijkt 
een dure oplossing of te ingewikkeld, maar met de 
huidige communicatietechnieken is dit best haalbaar.

Geef bedenktijd
Het is belangrijk dat een patiënt de tijd krijgt om een 
operatie te overwegen. Zorg er voor dat zij de vragen 
die nog opkomen kan stellen via de mail, een telefo-
nisch consult of in een vervolgafspraak.
Zorg dat de patiënt duidelijkheid krijgt en jij als arts 
ook weet wat er speelt. Dan kan er vervolgens in 
gezamenlijkheid een goede keuze gemaakt worden. 

Algemene informatie of maatwerk?
Gezien de grote hoeveelheid algemene informatie die 
beschikbaar is voor de patiënt is het de taak van de 
arts om de informatie toe te spitsen op elke indivi-
duele patiënt, rekening houdend met haar specifieke 
omstandigheden en behoeften. Inventariseer of er 
bij deze patiënt contra-indicaties voor een bepaalde 
techniek. Als iets nieuw op de markt is moet de 
beroepsgroep er ook naar streven om inzichtelijk te 
krijgen welke patiënt een grotere kans op complica-
ties heeft. En ook hier geldt: bespreek met de patiënt 
wat wel en wat nog niet bekend is.
Als een arts geen oog heeft voor het unieke van 
iedere patiënt is de kans groot dat bij die patiënt het 
middel erger dan de kwaal is en zij van de regen in 
de drup komt.

Risico’s en complicaties
In folders en op internet kun je veel informatie vin-
den over risico’s en complicaties. Hoe een patiënt 
daar mee om gaat, is heel wisselend. Het ene uiter-
ste is de patiënt die bij haar arts komt: “Ik heb een 
probleem, ik wil dat het opgelost wordt, arts doe er 
wat aan, het maakt mij niet uit wat of hoe”. 
Daartegenover staat de patiënt die afgeschrikt wordt 
door alles wat er mis kan gaan en bang is dat zij bij 
de 3% kans op complicaties hoort. 
Het zou mooi zijn om tot een middenweg te komen. 
Daar heeft de arts een grote rol in, door de risico’s 
open te bespreken met de patiënt en dan gezamen-
lijk een afweging maken. Wegen de risico’s van de 
voorgestelde ingreep op tegen de huidige klachten? 
Of ben je zonder operatie, en dus mét deze klachten, 
wel beter af.

Daarbij is het belangrijk om voor ogen te houden 
dat een patiënt méér is dan alleen haar blaas of 
een verzakking. Problematiek in het bekkengebied 
heeft impact op het dagelijks leven, op je mobiliteit 
en daarmee je participatie in de maatschappij, op je 
relatie, lichaamsbeleving en seksualiteit. In totaliteit 
zou een ingreep het leven van de patiënt wel eens 
veel onaangenamer kunnen maken. Als arts moet je 
ook 'nee' kunnen adviseren, ook als een patiënt aan-
dringt. 
Hoe zwaarder de klachten en beperkingen van een 
patiënt zijn, hoe groter het risico is dat je wilt nemen. 
Na een realistische afweging kiest de patiënt dan 
wellicht heel overtuigd voor een nieuwe techniek die 
nog in de experimentele fase zit.

Het blijft mijn lijf!
Als patiënt heb ik jullie als arts heel hard nodig om 
tot een goede beslissing te komen. De uiteindelijke 
beslissing neem ik heel graag zelf, dat betekent dat 
ik heel goed geïnformeerd moet worden.
Ik hoorde een arts zeggen over zijn patiënt: “Ik stuur 
haar niet voor een andere ingreep helemaal naar de 
andere kant van het land”, of: ”Ik doe die ingreep 
maar niet want die heeft een veel zwaardere herstel-
periode” Een arts hoeft niet voor mij te beslissen. 
Ik reis heel graag van Cadzand naar Groningen als 
ik daar wel kan krijgen wat specifiek voor mijn lijf 
nodig is.
Ik wil graag in gezamenlijkheid een afweging maken 
en daarbij zelf de regie houden.

De patiënt is niet het probleem,
zij is onderdeel van de oplossing!

#ARTICLEEND
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Toezicht op introductie van nieuwe technieken in de klinische praktijk

Innovatie zorgwekkend?

dr. A.L. den Ouden   coördinerend/specialistisch senior inspecteur, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Utrecht

heupprotheses en de hartkleppen van Bjork-Shiley 
tot gezondheidsproblemen en publieke onrust geleid.
De Da-Vinci-robotchirurgie is juichend ingehaald, 
maar inmiddels doet zich de vraag voor of deze naast 
extra kosten, ook extra gezondheidswinst oplevert. 
Recent voorkwam, bij de protonentherapie, die vraag 
op de valreep de snelle invoering in meerdere centra.  
Ook binnen de gynaecologie zijn er verschillende 
nieuwe technieken die na invoering op zijn minst tot 
vragen leiden. Is sterilisatie met Mercure wel effectief 
en veilig? En vergroot de morcellator inderdaad de 
kans op uitzaaiing van sarcomen?

Maatregelen om het risico te beperken
De afgelopen jaren zijn veldnormen en richtlijnen 
ontwikkeld om de introductie van nieuwe technieken 
of behandelmethoden veiliger te maken en mogelijke 
risico’s te beperken.
Zo benoemt de NVOG-richtlijn Leidraad introductie 
nieuwe technieken uit 2004 als uitgangspunt dat de 
implementatie van nieuwe technieken en methoden 
pas kan geschieden, nadat toetsing heeft plaatsge-
vonden en niet daarvoor.1 Deze leidraad geeft als 
vuistregel: voordat nieuwe technieken en methoden 
worden geïntroduceerd in de klinische praktijk dient 
de effectiviteit, veiligheid en praktische toepasbaar-
heid te zijn vastgesteld in wetenschappelijk onder-
zoek, waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in een 
peer-reviewed tijdschrift. Indien het toepassen van 
nieuwe technieken of methoden vaardigheden vereist 
die men niet beheerst, dient men zich hierin te scho-
len alvorens de techniek zelfstandig en zonder super-
visie toe te passen. Indien niet wordt voldaan aan de 
bovenstaande vuistregels, wordt ontraden om deze 
technieken en methoden, of de uitvoering daarvan, 
(in de pers) aan te prijzen. 
De leidraad biedt echter geen praktische handvatten 
of criteria waaraan een techniek moet voldoen voor 
invoering mag gebeuren.

Die praktische insteek is wel te vinden in het Con-
venant veilige toepassing van medische technologie 
in het ziekenhuis van de NVZ, NFU en Revalidatie 
Nederland, de Leidraad nieuwe interventies in de 
klinische praktijk van de Orde en internationaal in 

Zonder innovatie zou de geneeskunde nog steeds 
gebaseerd zijn op het verzamelen van kruiden, 
steensnijden en aderlaten, ongeacht het onder-
liggend lijden. Dank zij ontdekkingen in de schei-
kunde en de bacteriologie, het toepassen van 
hygiënische maatregelen en het ontwikkelen van 
anesthesiologie is in de afgelopen 150 jaar grote 
vooruitgang geboekt en is de effectiviteit van de 
geneeskunde sterk toegenomen. Na de Tweede 
Wereldoorlog zijn die ontwikkelingen in een 
stroomversnelling geraakt. Mensen zijn gezonder 
dan ooit en de levensverwachting is inmiddels zo 
hoog dat ook de pensioenleeftijd verhoogd is.
Maar die innovaties zijn niet zonder risico. Regel-
matig worden we opgeschrikt door ontwikkelin-
gen die helemaal niet brachten wat ervan werd 
verwacht en die soms tot ernstige schade voor de 
patiënt leidden. 

Voorbeelden van onverwachte ernstige 
schade door nieuwe behandelingen
Op het NVOG-symposium over de introductie van 
nieuwe technieken in de klinische praktijk draaide 
het voornamelijk om de kunststof implantaten bij 
bekkenbodemverzakking, de ‘bekkenbodemmat-
jes’. Maar er zijn veel meer voorbeelden van ern-
stige onvoorziene schade door de introductie van 
een nieuwe behandeling. Zo is er nog steeds een 
actieve groep DES-dochters, met gezondheidsproble-
men en infertiliteit na intrauteriene blootstelling aan 
diethylstilboestrol in de periode tussen 1947-1964. In 
de jaren 50 leidde ongecontroleerde toediening van 
zuurstof bij te vroeg geboren kinderen tot een ver-
dubbeling van de overlevingskans, maar ook tot een 
sterke toename van blindheid door retinopathie. In 
de tweede helft van de jaren 50 speelde het thali-
domine (Softenon) drama. Dit middel tegen och-
tendmisselijkheid leidde tussen 1957 en 1961 tot de 
geboorte van duizenden kinderen met vaak ernstige 
focomelie. Het was de directe aanleiding voor veel 
strengere eisen bij de toelating van geneesmiddelen 
en aandacht voor het risico van geneesmiddelenge-
bruik in de zwangerschap.
Meer recent hebben, naast de bekkenbodemmat-
jes, ook de borstimplantaten, de ‘metaal-op-metaal’ 

thema: introductie nieuwe technieken
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de General Guidelines for Assessing, Approving and 
Introducing New Surgical Procedures into a Hospital 
or Health Service van de Royal Australasian College 
of Surgeons/Asernip-S.2,3,4

De leidraad van de Orde deelt de invoering in drie 
categorieën in.

1. Experimentele zorg
Hiervoor bestaat nog geen evidence en er zijn geen 
internationale richtlijnen. De invoering gebeurt over 
het algemeen in de vorm van wetenschappelijk 
onderzoek. Dit biedt duidelijke randvoorwaarden 
voor veilig gebruik. Zo kan goedgeregelde evaluatie 
ervoor zorgen dat een experiment tijdig wordt afge-
broken als de risico’s onverwacht groot blijken, zoals 
gebeurde bij het probiotica onderzoek in Utrecht.5

2. Nieuw in Nederland
Hier zijn al internationale gegevens over effectiviteit 
en veiligheid bekend, maar het wordt in Nederland 
nog niet toegepast. Voor een veilige invoering zijn 
een standpunt van de betrokken beroepsgroep(en) 
en afspraken over volume en regionale samenwer-
king nodig.

3. Nieuw in deze zorginstelling
De interventie is al in een of meer ziekenhuizen 
toegepast en wordt nu uitgerold over meerdere zie-
kenhuizen. Hierbij blijken in de praktijk de grootste 
risico’s op te treden en is het van belang dat de rand-
voorwaarden voor veilige toepassing in orde zijn. 

De belangrijkste voorwaarden voor een veilige intro-
ductie zijn:

Visie  
Past de interventie binnen de visie op de te leveren 
zorg (beroepsgroep, zorginstelling, regio)?/

Prospectieve risicoanalyse 
Welke risico’s zijn te voorzien en wat is nodig om die 
te beperken?

Implementatieplan 
Wat zijn de bekwaamheids eisen, hoe moeten scho-
ling/training worden geregeld? Als een medisch hulp-
middel is betrokken ook: hoe zijn de technische vrij-
gifte en validatie van de beoogde werking?

Evaluatie  
Zijn tijdstip en wijze van evaluatie en eventuele 
noodzaak van follow-up vastgesteld?

Rol van de inspectie
De inspectie houdt toezicht op de naleving van wet-
ten en richtlijnen. Zij richt zich hierbij op risico’s en 
legt het focus op de randvoorwaarden voor veilige en 
verantwoorde zorg. 
Bij wetten gaat dat bijvoorbeeld over de Kwaliteits-
wet Zorginstellingen uit 1996, de Wet op de bij-
zondere medische verrichtingen (WBMV), de Wet 
toelating zorginstellingen (Wtzi), de Wet beroepen 
individuele gezondheidszorg (BIG) of de Wet cliën-
tenrechten in de zorg (Cliëntenwet). Bij richtlijnen 
gaat het meestal om multidisciplinaire richtlijnen, 
maar ook om standpunten van een beroepsgroep of 
lokale protocollen.
Voor een effectieve bevordering van de naleving 
gebruikt de inspectie verschillende methodes.

Agenderen en signaleren
Bij risico’s die nog niet algemeen bekend zijn en 
waarvoor (nog) geen richtlijnen bestaan kan de 
inspectie en rol spelen bij het signaleren en agen-
deren. Voor de risico’s bij de introductie van nieuwe 
technologieën deed zij dat in de ‘Staat van de 
Gezondheidszorg 2008: Risico’s van medische tech-
nologie onderschat’ (SGZ 2008).6 Dat agenderen 
speelde ook een rol op het jaarlijkse IGZ-congres in 
2009 met als onderwerp Medische Technologie: vei-
lig van ontwerp tot toepassing. Dat het agenderen 
werkt blijkt ondermeer uit het eerder genoemde con-
venant van de NVZ, NFU en RN waar in de aanlei-
ding is opgenomen dat het een logisch vervolg is op 
eerdere documenten zoals de SGZ 2008.

Stimuleren
Als iets eenmaal op de agenda staat, betekent dat 
niet dat het ook overal wordt gebruikt. De rol van de 
inspectie is dan de naleving te stimuleren. Dat kan 

Tips bij de invoering of uitrol van een 
nieuwe techniek

Vragen vooraf
- Waarom deze techniek?
- Waarom ik/wij?
- Waarom nu?
- Waarom hier?

Aandacht voor
- Indicatiestelling
- Dossiervoering van de behandeling
- Voorlichting en informed consent
- Registratie van behandelde patiënten
- Uitkomstregistratie
- Complicatieregistratie
- Incidentenregistratie
- Evaluatie (follow-up)
- Borging (audits, visitatie)
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gebeuren door het opnemen van een indicator in de 
basisset, door thematoezicht of door het beoordelen 
van calamiteitenmeldingen. 
Voor het opnemen van een indicator in de basis-
set kwaliteitsindicatoren bestaat een halfjaarlijks 
overleg van de inspectie met NVZ, NFU, de Orde 
en wetenschappelijke verenigingen.7 In die basis-
set staat nu (nog) geen indicator voor de introductie 
van nieuwe technologie in het algemeen, maar de set 
bevat wel een aantal indicatoren die veilige toepas-
sing van (oude of nieuwe) behandelingen in meer 
ziekenhuizen gebruikelijk hebben gemaakt. Zoals de 
indicatoren over time out, tijdige peroperatieve anti-
bioticaprofylaxe, bariatrische chirurgie of deelname 
aan registraties van de beroepsgroep. De ervaring 
leert dat bij deze indicatoren het eerste jaar dat zij 
worden uitgevraagd nog maar een beperkt aantal 
ziekenhuizen voldoet aan de norm, maar dat in de 
jaren daarna het aantal dat voldoet snel toeneemt. 
Het gaat daarbij vaak om de publicatie van het resul-
taat: geen enkel ziekenhuis wil te boek staan als het 
ziekenhuis dat iets nog niet op orde heeft terwijl dat 
in de buurziekenhuizen wel het geval is. Daarnaast 
speelt ook de inspecteur-accounthouder een rol door 
in het jaargesprek met de Raad van bestuur te bevra-
gen waarom iets nog niet op orde is en hoe belem-
meringen voor invoering weggenomen kunnen wor-
den. 

Bij het thematoezicht besteedt de inspectie aan-
dacht aan een specifiek onderwerp. Zo publiceerde 
de inspectie afgelopen zomer haar rapport Vei-
lig gebruik van medische technologie krijgt onvol-
doende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen.8 
Eerst overlegde zij in 2012 met de koepels over het 
toetsingskader dat zij op basis van het convenant 
van NVZ, NFU en RN had opgesteld. Vervolgens 
stuurde zij het toetsingskader naar alle ziekenhuizen 
en informeerde zij de raden van bestuur over haar 
voornemen om een selectie van ziekenhuizen onaan-
gekondigd te bezoeken. Uit die bezoeken bleek dat 
de wijze van invoering in de ziekenhuizen sterk ver-
schilde en, zoals de titel van het rapport aangeeft, 
dat de bestuurlijke aandacht in veel ziekenhuizen te 
kort schoot. De bezochte ziekenhuizen kregen drie 
maanden om hun beleid aan te passen. De niet-
bezochte ziekenhuizen kregen de waarschuwing dat 
ook zij aan de normen moeten voldoen. In het najaar 
van 2014 zal de inspectie opnieuw een aantal zieken-
huizen onaangekondigd bezoeken om te toetsen of 
deze zich bij de invoering van nieuwe technologie 
aan de normen houden.

De inspectie gebruikt de melding van calamiteiten uit 
ziekenhuizen sinds enkele jaren om de ziekenhuizen 
te stimuleren om intern een goed onderzoek te doen 
gericht op het voorkomen van herhaling. Zij beoor-
deelt hierbij of het interne onderzoek aan de regels 

voldoet, of het de basisoorzaken benoemt en hier 
voldoende verbeteracties aan verbindt en of de raad 
van bestuur die verbeteracties overneemt en er voor 
zorgt dat deze in de praktijk worden uitgevoerd.

Drang en dwang
Pas als stimuleren niet voldoende blijkt, komen 
maatregelen en sancties aan bod. Als bij een inspec-
tiebezoek of uit de indicatoren blijkt dat een zieken-
huis niet voldoet aan een norm waar het merendeel 
wel aan voldoet, vraagt zij de Raad van bestuur van 
dat ziekenhuis om maatregelen te nemen. Bij het 
thematoezicht over de medische technologie legde 
zij één ziekenhuis geïntensiveerd toezicht op. Ook 
kan de inspectie een ziekenhuis met een bevel ver-
bieden om een bepaalde behandeling aan te bieden. 
Dat gebeurde bijvoorbeeld bij complexe chirurgische 
ingrepen zoals de oesofaguscardia chirurgie in zie-
kenhuizen die dat niet vaak genoeg deden. Als blijkt 
dat een ziekenhuis een calamiteit niet of niet tijdig 
meldt kan de inspectie het ziekenhuis een boete 
opleggen. En als uit inspectieonderzoek blijkt dat 
een zorgverlener onverantwoorde zorg levert kan zij 
een tuchtklacht indienen.

Conclusie
Concreet betekent dit voor de invoering van een 
nieuwe behandeling dat de inspectie diverse rol-
len kan vervullen, van signaleren tot het opleggen 
van handhavende maatregelen. De beroepsgroep 
en de ziekenhuizen zelf hebben een belangrijke ver-
antwoordelijkheid in de normstelling en de veilige 
implementatie.
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Samenvatting
De ontwikkelingen in de medische technologie 
gaan snel. De levensverwachting neemt toe en 
mensen zijn gezonder dan ooit tevoren. Maar die 
innovaties zijn niet zonder risico. Regelmatig zijn 
er berichten over ontwikkelingen die niet brachten 
wat ervan werd verwacht en die soms tot ernstige 
schade voor de patiënt leidden. Dat kan gaan over 
nieuwe medicijnen, medische hulpmiddelen of 
nieuwe behandelwijzen. Om die reden hebben de 
NVZ, NFU en RN in 2011 een convenant gesloten 
over hoe de introductie van nieuwe technologie 
veilig kan gebeuren. En nu ligt er een leidraad van 
de Orde die zich in samenwerking met vertegen-
woordigers van wetenschappelijke verenigingen 
heeft gebogen over de randvoorwaarden die nodig 
zijn voor een veilige introductie.
Dit artikel beschrijft hoe de inspectie haar toezicht-
houdende taak ziet. Het agenderen op het IGZ-
congres en in een Staat van de Gezondheidszorg 
waren mede aanleiding voor het convenant. Door 
thematoezicht stimuleert zij ziekenhuizen om zich 
ook aan de normen te houden. Maar als bij een 
bezoek of uit een calamiteitenmelding blijkt dat 
een ziekenhuis of een zorgverlener zich niet aan de 
normen houdt kan zij ook maatregelen nemen.

Trefwoorden
Introductie nieuwe technologie, nieuwe interven-
ties, inspectie

Summary
The development of medical care and health tech-
nology has been very effective in prolonging life 

expectancy and enhancing general health. However 
the introduction of new technologies sometimes 
led tot disappointments and unexpected risks. 
There is a history of unexpected risks from new 
medicines, therapeutic devices and medical or sur-
gical procedures. In 2011 the Dutch hospital asso-
ciations signed an agreement on a comprehensive 
approach to the introduction of new health tech-
nologies. The Dutch medical association prepared 
a guideline for the safe introduction of new health 
technologies that still has to be agreed on. This 
paper describes the role of the Dutch healthcare 
inspectorate and the supervision of safe introducti-
ons. Presentations and publications from the health 
care inspectorate led to the necessary awareness 
and were partly responsible for the development 
of the agreement and the guideline. Supervision of 
the introduction will enhance the implementation. 
And if needs be the inspectorate can enforce the 
adoption of the guidelines.  

Key words
Introduction new Technologies, health care super-
vision
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Een belangrijke drijfveer voor dit symposium 
was het vaginale-mesh-debacle dat na de nega-
tieve publiciteit in de media begin 2012 is ont-
staan. Tijdens de discussie na de voordracht werd 
gevraagd wanneer de inspectie in actie komt. Dit 
blijkt afhankelijk te zijn van de prioriteiten en 
van de aandacht van het probleem in de media. 
De inspectie onderkent de gevaren die verbonden 
zijn aan de introductie van nieuwe technieken en 
heeft dit onder meer verwoord in de nota: 'Staat 
van de Gezondheidszorg 2008: Risico’s van medi-
sche technologie onderschat'. Een jaar eerder ver-
scheen het rapport: 'Risico’s minimaal invasieve 
chirurgie onderschat. Kwaliteitssysteem voor 
laparoscopische operaties ontbreekt', waarin 
alle ziekenhuizen worden gesommeerd binnen 
een jaar een plan van aanpak op te stellen. Dit 
rapport werd geïnitieerd door calamiteiten met 
dodelijke afloop na laparoscopische chirurgie. 
Een nog alerter houding van de inspectie nadien 
mag aangenomen worden.

Als belangrijke voorwaarden voor een veilige intro-
ductie worden genoemd: 1) visie, 2) prospectieve 
risicoanalyse, 3) een implementatieplan en 4) evalu-
atie. Wanneer de introductie van de vaginale mesh 
aan deze voorwaarden wordt getoetst dan zijn er in 
ieder geval ten aanzien van de voorwaarden twee tot 

en met vier kanttekeningen te plaatsen. Al in een vrij 
vroeg stadium was het hoge percentage mesh erosies 
bekend. Adequate voorlichting en informed consent 
zijn dan essentieel. De implementatie werd 'verge-
makkelijkt' door het (onterechte) vermoeden dat de 
techniek technisch goed uitvoerbaar zou zijn na een 
kort trainingstraject. Bovendien was specifieke, dure 
apparatuur niet noodzakelijk. Dit heeft een snelle 
implementatie door heel Nederland bevorderd. 
Enkele gerandomiseerde trials met vaginale mesh 
zijn uitgevoerd.1-3 In veel gevallen heeft geen ver-
antwoorde evaluatie en follow-up plaatsgevonden, 
mede door het feit dat de technieken elkaar in rap 
tempo opvolgden. Daardoor werden de zeven stadia 
(zie kader) vaak niet doorlopen.
In oktober 2008 waarschuwde de FDA voor proble-
men met de transvaginale mesh. Binnen de beroeps-
groep bestond aandacht voor het probleem en werd 
hierover gediscussieerd, o.a. tijdens een symposium 
van de Werkgroep Bekkenbodem in 2010. Waarom 
heeft de inspectie zich pas in 2012 in dit dossier ver-
diept? Terugkerend naar de vraag uit de discussie: 
naar aanleiding van de ophef in de media. Calamitei-
ten in de zin van sterfte hebben zich – voor zover mij 
bekend – niet voorgedaan. Dat zou waarschijnlijk tot 
een eerder ingrijpen hebben geleid.

Een techniek die in geselecteerde gevallen en na 
zorgvuldige voorlichting toch een goede behande-

 Commentaar op Den Ouden, 'Innovatie zorgwekkend?'

  'Verloren illusies zijn gevonden 
waarheden'

 Multatuli, Nederlands schrijver (1820-1877)

dr. Robin van der Weiden

The 7 stages in the career of a medical or surgical innovation
1.  The 'promising report' — an interesting observation that prompts further, similar case reports.
2.  Professional adoption — widespread use of the procedure by physicians and surgeons.
3.  Public acceptance without formal critical evaluation — third-party players begin to cover the procedure, 

but it still usually remains without formal critical evaluation.
4.  Acceptance as a 'standard procedure' — the procedure has now become entrenched. Case series accumu-

late, but formal critical evaluation still does not exist. Powerful forces — both surgical egos and commer-
cial interests — champion the procedure and discourage criticism.

5.  The randomized controlled trial — inquiring minds finally decide to evaluate the procedure in a formal 
study.

6.  Professional denunciation of the procedure — the randomized controlled trial finds the procedure wanting.
7.  Erosion of support and discredit — the procedure falls from favor and is replaced, usually with a new pro-

cedure at the beginning of its own life cycle, and thus also unevaluated.
(Wall & Brown 2010)
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lingskeuze kan blijken te zijn, is door deze gebeurte-
nissen in diskrediet geraakt.
Innovatie is niet zorgwekkend. Gewetensvolle en zorg-
vuldige introductie beschermt de patiënt, de arts én 
de techniek (als deze aan de verwachtingen voldoet).
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De gedupeerde patiënt die zich meldt

mr. drs. M.J.J. de Ridder   arts-advocaat, KBS advocaten Utrecht

inbegrepen, lieten bij hoge doseringen tekenen van 
pathologisch gokken, libido toename en hyperseksu-
aliteit zien”. 

De patiënt stelde dat hij met dit risico niet bekend 
was en stelde de producent aansprakelijk o.a. voor 
smartengeld wegens gederfde levensvreugde en voor 
zijn gokschulden van enkele tonnen. De Rechtbank 
Utrecht oordeelde dat de producent aansprakelijk 
was. Omdat vóór de wijziging in de bijsluiter in 2006 
niet op het risico van gokverslaving was gewezen, 
ging het om een gebrekkig product, aldus de Recht-
bank. Overigens liet de Rechtbank de producent nog 
wel toe te bewijzen dat de producent gelet op de 
stand van de wetenschap niet met dit risico bekend 
had kunnen zijn. Dit wordt het zogeheten state of 
the art-verweer genoemd. Omdat het hier kennelijk 
gaat om een risico dat aan alle dopamine-agonisten 
kleeft, lijkt mij dit een vrijwel onmogelijke bewijs-
opdracht. De kans dat de producent alsnog aan zijn 
aansprakelijkheid zou kunnen ontkomen lijkt mij 
klein.

Een voorbeeld waarin het zogeheten state of the art-
verweer wel slaagde, is het vonnis van de Recht-
bank Arnhem d.d. 28 november 2012 (LJN:BL6937). 
In die zaak gaat het om een patiënt die in 1992 in 
het UMC St. Radboud een oogheelkundige ingreep 
had ondergaan en waarbij een siliconen implan-
taat, een zogeheten miragelplomp, was geplaatst. De 
miragelplomp werd in 1995 door de producent van 
de markt gehaald. Bij de patiënt ontwikkelde zich als 
gevolg van de plomp een heftige overgevoeligheids-
reactie. Hiervoor stelde hij het UMC St. Radboud 
aansprakelijk. Omdat de vordering tegen de produ-
cent inmiddels was verjaard zag de patiënt er vanaf 
af tevens de producent aan te spreken. Aangezien bij 
10% van de patiënten een dergelijke reactie optrad, 
was de Rechtbank van oordeel dat de plomp niet de 
veiligheid bood die daarvan had mogen worden ver-
wacht en was sprake van een gebrekkig product. De 
gebruikmaking daarvan diende als een tekortkoming 
van het ziekenhuis te worden beschouwd, aldus de 
Rechtbank. Aangezien het ziekenhuis gelet op de 
stand van de wetenschap in 1992 echter niet bekend 

Inherent aan elke nieuwe medische techniek is 
dat daaraan risico’s of nadelen kunnen blijken te 
kleven die op het moment van toepassing nog niet 
bekend zijn. In toenemende mate komt het voor 
dat een arts aansprakelijk wordt gesteld omdat 
een nieuwe medische techniek niet de verwach-
tingen waarmaakt die er bij de toepassing daar-
van werden verwacht. Het medische aansprake-
lijkheidsrecht toont daarvan talloze voorbeelden 
en de aansprakelijkheidsrisico’s zijn groot. Indien 
de patiënt na toepassing van een nieuwe tech-
niek wordt geconfronteerd met een teleurstellend 
behandelingsresultaat zijn er diverse gronden 
waarop hij zijn vordering tot schadevergoeding 
kan baseren. Er zijn grofweg drie grondslagen te 
onderscheiden, aansprakelijkheid wegens:
1. toepassing van een gebrekkig product, 
2. onzorgvuldig handelen van de arts,
3. het ontbreken van informed consent. 
In het hierna volgende zullen deze grondslagen 
nader worden toegelicht. Daarbij zal ook steeds 
bij iedere grondslag kort worden aangegeven wat 
de arts hiertegen kan doen. 

1. Toepassing van een gebrekkig product
Als de arts gebruik maakt van een gebrekkig pro-
duct waardoor de patiënt schade lijdt is op de eerste 
plaats de producent aansprakelijk. Er is dan sprake 
van productaansprakelijkheid. De wet definieert 
een product als gebrekkig indien het niet de veilig-
heid biedt die daarvan mag worden verwacht. Het 
is daarbij vaste jurisprudentie dat een op zichzelf 
deugdelijk product door een onvolkomen presentatie 
gebrekkig kan zijn. Een voorbeeld, dat tevens toont 
hoe verstrekkend deze aansprakelijkheid kan zijn, is 
het vonnis van de Rechtbank Utrecht d.d. 5 decem-
ber 2012 (LJN:BY7842). In die zaak gaat het om een 
patiënt die vanaf 1997 het middel Permax (een mid-
del tegen Parkinson) gebruikte. Hij raakte verslaafd 
aan seks, drank en gokken. In 2006 werd de bijslui-
ter van Permax gewijzigd. Door de farmaceut werd 
toegevoegd de navolgende passage: 

'Patiënten die behandeld werden met dopamine-ago-
nisten voor de behandeling van Parkinson, Permax 
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niet onzorgvuldig was dat de arts de nieuwe techniek 
heeft toegepast. 
Niet elke foutief uitgevoerde behandeling is onzorg-
vuldig. Hiervan is slechts sprake indien de handel-
wijze van de arts niet heeft voldaan aan de maatstaf 
van zorgvuldigheid die van een redelijk handelend 
en redelijk bekwaam beroepsgenoot had mogen 
worden verwacht. Inherent aan nieuwe technieken 
is dat er sprake kan zijn van voortschrijdend inzicht 
met betrekking tot de uitvoering van de techniek. Een 
bekend, al wat ouder voorbeeld op het gebied van 
de gynaecologie waarbij dat een rol speelde, is het 
falope-ring–arrest van de Hoge Raad van 1 decem-
ber 2000 (LJN:AA8724). In die zaak gaat het om 
een patiënte die in 1977 een sterilisatie met falope-
ringen had ondergaan en tien maanden later beviel 
van een gezonde zoon. De vrouw vorderde schade-
vergoeding van de gynaecoloog o.a. bestaande uit de 
kosten van opvoeding. Zij stelde dat de arts een fout 
had gemaakt, hetgeen zij onderbouwde met een rap-
port van Prof. Haspels. Haspels stelde dat, gelet op 
het feit dat de zwangerschap binnen 1 maand na de 
ingreep optrad (en er dus geen sprake kon zijn van 
rekanalisatie o.i.d.) de faloperingen foutief waren 
geplaatst. Op basis van dit rapport werd voorshands 
aangenomen dat er een fout was gemaakt waarvoor 
de gynaecoloog aansprakelijk was. Wel werd de arts 
toegelaten hier bewijs tegen te leveren. In dat kader 
werd Prof. Merkus tot deskundige benoemd. Hij con-
cludeerde dat de meest waarschijnlijke oorzaak was 
een afglijden van de ring vanwege een afwijkende 
structuur van de tuba. Prof. Merkus stelde dat dit 
naar de maatstaf van toen (1977) als een method-fai-
lure en niet als een operator-failure is aan te merken. 
Op basis van dit rapport werd de vordering uiteinde-
lijk toch afgewezen.

Bij beantwoording van de vraag of de arts aansprake-
lijk is vanwege de keuze voor een nieuwe techniek, 
zal de rechter toetsen of de arts door de nieuwe tech-
niek toe te passen niet meer risico heeft genomen 
dan redelijkerwijs verantwoord was. Als een arts een 
nieuwe techniek gaat toepassen, mag worden ver-
wacht dat hij zich eerst heeft verdiept in de voor- en 
nadelen daarvan. Hij zal daarbij moeten beoordelen 
of er voldoende ervaring is met de techniek, welke 
risico’s zijn beschreven en met risico’s op theoreti-
sche gronden rekening moet worden gehouden. Hij 
zal de voors en tegens moeten afwegen tegen eventu-
ele alternatieven. Als een arts deze afweging op zorg-
vuldige wijze maakt en daarbij tot een keuze komt 
die een redelijk handelend en redelijk bekwaam 
beroepsgenoot had kunnen maken, is hij niet aan-
sprakelijk. Zelfs niet als aan de nieuwe techniek 
onvolkomheden blijken te kleven die ten tijde van de 
toepassing daarvan niet bekend waren. 

kon zijn met dit risico, zo bleek uit een deskundigen-
bericht, was deze tekortkoming echter niet toereken-
baar en werd de vordering van de patiënt toch afge-
wezen. 
Overigens is er nog veel rechtsonzekerheid over de 
vraag of de arts wel mede-aansprakelijk is indien 
de producent ook aansprakelijk is. In de rechtsleer 
wordt veelal gepropageerd dat dit wel het geval is. 
Betoogd wordt dat de gedupeerde patiënt het zieken-
huis moet kunnen aanspreken. Het ziekenhuis kan 
zich hiervoor verzekeren en is vanwege haar deskun-
digheid beter in staat de producent aan te spreken. 
Er lopen op dit moment meerdere procedures o.a. 
met betrekking tot metaal-op-metaalheupen (MOM) 
waarbij getracht wordt hierover meer duidelijkheid 
te krijgen. Bij MOM’s zit de gebrekkigheid er in dat 
bij slijtage van de heup er ijzerdeeltjes vrijkomen 
waarop het lichaam zeer heftig kan reageren. Er 
zijn in Nederland 12.000 MOM’s geplaatst en in alle 
rechtszaken die tot nu toe in Nederland aanhangig 
zijn, zijn ook de orthopedisch chirurgen in persoon 
door de patiënt meegedagvaard. Hoe dit precies gaat 
uitpakken is nog niet bekend. Voor de beroepsbeoe-
fenaren kleven hier risico’s aan. Eén van de punten 
die bijvoorbeeld een rol kan gaan spelen, is de vraag 
of schades als afzonderlijke schades moeten worden 
beschouwd, dan wel via de zogeheten serieschade-
clausule als één schadeveroorzakende gebeurtenis 
zijn te beschouwen in welk geval voor alle schades 
tezamen één keer de verzekerde som geldt. 

Deze ontwikkelingen zullen we af moeten wachten. 
Zeker omdat relatief snel sprake is van een gebrek-
kig product zijn de aansprakelijkheidsrisico’s voor 
gebruikmaking van een gebrekkig product voor een 
ziekenhuis relatief fors. Omdat het gaat om de aan-
sprakelijkheid voor een gebrekkig product en het 
ziekenhuis niet de producent is, heeft het ziekenhuis 
niet of nauwelijks invloed op deze aansprakelijkheid. 
De arts kan zijn aansprakelijkheid jegens de patiënt 
in elk geval niet beperken of uitsluiten. Dat is wet-
telijk verboden. Wat een arts of ziekenhuis wel kan 
doen, is een contract sluiten met de leverancier c.q. 
producent waarin wordt vastgelegd dat de leveran-
cier het ziekenhuis vrijwaart voor eventuele claims 
van patiënten. Dergelijke inkoopvoorwaarden zijn 
zeker bij grote ziekenhuizen tamelijk gebruikelijk en 
bieden bovendien de mogelijkheid van het zieken-
huis om extra bepalingen ter verhaal van haar eigen 
schade, zoals bijvoorbeeld extra behandelkosten, te 
bedingen. 

2. Onzorgvuldige toepassing van een 
nieuwe techniek
Als bij gebruikmaking van een nieuwe techniek de 
patiënt geconfronteerd wordt met een teleurstellend 
resultaat, rijst zowel de vraag of de arts de behande-
ling onzorgvuldig heeft uitgevoerd als de vraag of het 
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Er is op dit moment geen zekerheid te geven welke 
mate van ervaring er moet zijn met een nieuw pro-
duct om dat veilig, waarmee bedoeld wordt aanspra-
kelijkheidsproof, te mogen gebruiken. Een uitspraak 
die enig houvast biedt, is een arrest van het Hof Den 
Haag van 18 september 2012 (LJN: BX8414). In die 
zaak gaat het om een patiënt die een mechanische 
kunstklep had gekregen van een nieuw type. Het 
ging om een klep van een Amerikaanse producent, 
Medtronic, die wel was voorzien van een CE-mar-
kering maar niet van FDA-approval. Uit onderzoek 
bleek dat de klep goede prestaties liet zien, reden 
waarom het LUMC in 2003 had besloten de nieuwe 
klep bij een tiental patiënten te gaan plaatsen. Na 
het plaatsen van de klep bleek dat deze bij een van 
de patiënten intermitterend onvoldoende sloot, als 
gevolg van een eigenschap van het ontwerp met als 
gevolg enige lekkage. De vordering van de patiënt 
werd afgewezen. Door het Hof werd overwogen dat 
gelet op het beschikbare onderzoek en de CE-marke-
ring het LUMC in redelijkheid tot het plaatsen van de 
nieuwe klep had kunnen besluiten. 

De leidraad Nieuwe interventies in de klinische prak-
tijk beschrijft waaraan een zorgvuldige introduc-
tie van nieuwe interventies in de praktijk moet vol-
doen. Het valt te verwachten dat de leidraad voor 
de beoordeling van de aansprakelijkheid van de arts 
voor gebruikmaking van nieuwe technieken in de 
toekomst maatgevend zal gaan zijn. Daar waar de 
rechter nu op ad hoc basis zorgvuldigheidsnormen 
formuleert waaraan hij toetst of de arts voor wat de 
toepassing van de nieuwe techniek betreft een ver-
wijt valt te maken, is te verwachten dat hij in de toe-
komst nauwgezet nagaat of aan alle adviezen van de 
leidraad is voldaan. Van artsen mag vermoedelijk in 
de toekomst ook worden verwacht dat zij documen-
ten kunnen overleggen waaruit blijkt dat zij stappen-
plan in de leidraad hebben doorlopen. Indien dat 
niet op zorgvuldige wijze is gedaan zal dat al snel 
tot aansprakelijkheid kunnen leiden. Overigens zal 
de leidraad ook wel tot nieuwe discussies aanleiding 
kunnen geven. Eén daarvan zou bijvoorbeeld voort 
kunnen vloeien uit het feit dat de term nieuwe inter-
venties in de leidraad niet is afgebakend. Ik neem 
althans aan dat niet elke wijziging in het zorgproces 
of nieuw instrument van voldoende gewicht is om 
het stappenplan van de leidraad volledig te doorlo-
pen. 

3. Informed consent 
Ik kom bij de derde grondslag waarop de aansprake-
lijkheid kan worden gebaseerd namelijk die wegens 
het ontbreken van informed consent. Deze vorm 
van aansprakelijkheid is aan de orde als de arts in 
zijn informatieverplichting is tekortgeschoten. Hier-
door is de toestemming van de patiënt aan de arts 
om de behandeling uit te voeren op een gebrekkige 

voorlichting gebaseerd. Patiënt stelt dan dat, indien 
hij wel adequaat was voorgelicht, hij van de behan-
deling zou hebben afgezien, waardoor de schade 
bestaande uit de verwezenlijking van de compli-
catie, hoe onvermijdbaar ook, zou zijn voorkomen. 
Op die manier kan de patiënt dus trachten via een 
alternatieve manier, namelijk er is geen behandelfout 
bewezen, zijn schade vergoed te krijgen. De pati-
ent dient overigens nog wel het causaal verband te 
bewijzen. Bij medisch noodzakelijke behandelingen 
of bij behandelingen waarvoor geen goede alternatie-
ven zijn, zal dat bewijs vaak niet te leveren zijn. Maar 
bij nieuwe technieken, zeker indien daarvoor veel 
beproefde goede alternatieven voorhanden zijn, zal 
de patiënt dat bewijs makkelijker kunnen leveren. 

Bij toepassing van een nieuwe techniek worden 
hogere eisen aan de informatievoorziening van de 
arts gesteld. Van hem mag worden verwacht dat hij 
de patiënt er op wijst dat de toegepaste techniek 
nieuw is. Hoe nadrukkelijk de arts daarin moet zijn 
hangt mede af van de mate waarin hij er op mag ver-
trouwen dat zich geen problemen zullen voordoen. 
Het maakt daarbij natuurlijk uit of er een hulpmid-
del wordt gebruikt dat is opgebouwd uit materialen 
waarmee reeds veel en langdurige ervaring bestaat 
zoals bijvoorbeeld een siliconenprothese of dat het 
gaat om een techniek of materiaal waarvan eigen-
lijk nog niet veel bekend is. Zeker indien er eigen-
lijk nog geen betrouwbare informatie is over de 
langetermijn~ effecten, zal de arts daar zeer expli-
ciet op moeten wijzen. Als hij dat niet doet loopt hij 
het risico dat, als zich later complicaties voordoen, 
hij daar, wegens het ontbreken van informed con-
sent aansprakelijk voor is. Overigens is met name 
ook voor deze grondslag een goede dossiervoering 
van belang. De civiele rechter stelt hogere eisen aan 
de verslaglegging in het medisch dossier. Als uit het 
dossier niet blijkt dat de arts de patiënt op bepaalde 
risico’s heeft gewezen en de patiënt bestrijdt dat 
ook (en dat is in de praktijk eigenlijk altijd zo) zal 
de rechter in de regel een toerekenbare tekortkoming 
aannemen. De arts zal dan moeten bewijzen dat de 
informatie wel is gegeven. Een bewijs dat eigenlijk 
niet is te leveren. Een recent voorbeeld waarbij de 
Rechtbank de bewijslast niet omdraaide is het von-
nis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 12 januari 2011 
(LJN:BP5714). In die zaak gaat het om een zwanger-
schap die optrad na een sterilisatie door middel van 
de zogeheten ovablockmethode. De Rechtbank oor-
deelde dat de gynaecoloog de patiënt had moeten 
wijzen op de geringe kans van mislukking. Patiënte 
stelde dat zij daar niet over was geïnformeerd en dat 
haar ook de patiëntenfolder, waarin dat risico wel 
werd genoemd, niet was verstrekt. Aanzien in de sta-
tus hierover niets was opgenomen, zou dat in prin-
cipe tot omkering van de bewijslast hebben moeten 
leiden. Daarop werd in de procedure door de patiënt 
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ook op gemikt. In dit geval wilde de Rechtbank ech-
ter niet van een omkering van de bewijslast weten. 
Omdat de patiënte pas vijf jaar na de eerste aanspra-
kelijkstelling kwam met het verwijt dat er niet zou 
zijn voldaan aan de informatieplicht vond de Recht-
bank een omkering van de bewijslast niet redelijk. 
Het lag namelijk in de rede, aldus de Rechtbank, 
dat het zeer aanzienlijke tijdsverloop de bewijsposi-
tie van de arts negatief had beïnvloed. Om de aan-
sprakelijkheid wegens het ontbreken van de infor-
med consent in te perken, zal de arts niet alleen de 
patiënt adequaat moeten informeren over het feit dat 
het een nieuwe techniek betreft en wat de mogelijke 
(ook theoretische) complicaties hiervan zijn, maar 
zal de arts de informatieverstrekking ook goed moe-
ten documenteren. Het meeste makkelijke daarbij is 
gebruikmaking van een patiëntenfolder maar dat is 
uiteraard ook afhankelijk van de ingrijpendheid van 
de vernieuwing. In ieder geval is het verstrekken van 
een patiëntenfolder alleen niet voldoende. In alle 
zaken die ik tot nu toe ben tegen gekomen, stellen 
de patiënten zich steevast op het standpunt dat de 
patiëntenfolder juist aan hun niet is uitgereikt. U zult 
deze uitreiking dan ook moeten documenteren. De 
simpele notitie: 'folder verstrekt' is in dit geval reeds 
voldoende. 

Conclusie
De introductie van de nieuwe techniek brengt ver-
regaande risico’s voor de aansprakelijkheid van 
de arts met zich mee. Op dit moment is nog niet 
geheel duidelijk hoe ver die risico’s zich precies zul-
len uitstrekken indien het gaat om gebruikmaking 
van gebrekkige hulpmiddelen. Het kan zijn dat het 
productaansprakelijkheidsrisico mede bij de arts 
of het ziekenhuis komt te liggen. Als de arts de lei-
draad goed heeft gevolgd, voldoende bekwaam is 
met de nieuwe techniek en zijn dossiervoering, ook 
met betrekking tot de informatievoorziening, op orde 
heeft valt deze in elk geval geen verwijt te maken en 
zal hij op de andere grondslagen niet aansprakelijk 
zijn.
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In het huidige medische klimaat lijkt het aloude 
 (het heil van de zieke is 

de hoogste wet) zijn positie te moeten delen of 
zelfs te moeten afstaan aan financiële, economi-
sche en/of bureaucratische behoeften. De wette-
lijke regelingen over patiëntenrechten, bevesti-
gen meer en meer een beeld van de patiënt die 
tegen de arts beschermd dient te worden. Deze 
ontwikkeling leidt tot een 'natuurlijk' wantrou-
wen in de kwaliteit van zorg en een toenemende 
drang tot het aansprakelijk stellen van de arts bij 
tegenvallende resultaten. Deze ontwikkeling staat 
de introductie van nieuwe technieken in de weg, 
omdat een 100% veilige en effectieve behande-
ling simpelweg niet bestaat.

De bijdrage van De Ridder zette duidelijk, met prak-
tische voorbeelden én oplossingen uiteen, op welke 
gronden een patiënt de aansprakelijkheid kan base-
ren. Dit leidde tot de nodige verbolgenheid onder 
de (medische) toehoorders in de zaal. Onder luid 
gezucht, gedraai en enige rumoer werden uitspra-
ken gedaan als "maar zo werkt het in de dage-
lijkse praktijk niet", “op deze manier wordt het een  
onwerkbare situatie”, “in het buitenland kan het 
blijkbaar wel” en “u begrijpt het niet”. Hoe invoel-
baar de reacties ook waren, De Ridder begrijpt het 
(recht) wel degelijk. De wet is duidelijk, maar onze 
bedrijfsvoering en richtlijnen zijn dat niet, getuige 
ook de inzichtelijke en vermakelijke presentatie van 
mr. W.R. Kastelein, destijds ook werkzaam bij KBS-
advocaten, op het Gynaecongres najaar 2012 waar zij 
de NVOG-richtlijn Zwangerschap en bevalling na een 
voorgaande sectio caesarea onder de loep nam. Wij 
zouden hun adviezen (lees: kritiek) ter harte moeten 
nemen en de verbolgenheid zou vervangen moeten 
worden door een kritisch luisterend en lerend oor. 
In een zaal vol medici vindt men altijd wel bijval, in 
een rechtszaal echter niet. Een adviserende rol voor 
juristen bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen of 
leidraden zou een aandachtspunt voor de toekomst 
moeten zijn. Zo ook bij de volgende versie van de 
huidige landelijke leidraad Nieuwe interventies in de 
klinische praktijk 1, aangezien deze volgens De Rid-
der op enkele punten strakker kan. Een richtlijn en/
of leidraad moet duidelijk en specifiek zijn, wat niet 
wil zeggen dat alles afgebakend hoeft te zijn. Onze 

professionele autonomie vormt grotendeels de kracht 
van het vak, echter deze vrijheid maakt ook dat wij 
tot op zekere hoogte juridisch kwetsbaar zijn. 
Duidelijke, maar ook tijdige en volledige informatie-
voorziening is noodzakelijk, zodat de patiënt wel-
overwogen toestemming voor het toepassen van een 
nieuwe medische techniek kan geven. Informed con-
sent behoeft wettelijk vooralsnog alleen mondeling 
gegeven te worden, waarbij duidelijk moet zijn dat 
de patiënt de informatie begrepen heeft. De fuzzy 
trace-theorie en de daarbij horende variatie in risico-
perceptie heeft duidelijk gemaakt dat op het gebied 
van informed consent nog veel te winnen is.2 De 
noodzaak tot goede en volledige documentatie kan 
hierdoor niet vaak genoeg benadrukt worden.  

In een tijd waarin men via de telefoon een selfie 
inclusief locatievermelding in een seconde de wereld 
rond kan sturen, zou het toch niet zo moeilijk moe-
ten zijn om elk EPD per nieuwe (medische) techniek 
en/of behandeling zo in te delen dat het mogelijk is 
een vakje informed consent (dat geïndividualiseerd 
kan worden) en 'patientenfolder meegegeven' aan 
te vinken. Aangezien het doornemen van geprinte 
informatie de kennis omtrent het beschreven onder-
werp verhoogt3, kan men de patiënt na het consult 
een geprint consent-formulier, met daarin de risico’s 
van de techniek nogmaals uiteengezet, meegeven om 
thuis door te nemen. Dit formulier is idealiter goed-
gekeurd door de beroepsvereniging en getoetst aan 
de nieuwe leidraad.1

Als er dan nog vragen bestaan, kunnen deze tij-
dig voor de behandeling doorgenomen worden. Dit 
document dient vervolgens ondertekend en gescand 
te worden voor aanvang van de behandeling. Dit 
getuigt van volledige informatievoorziening en goede 
documentatie. Het is wellicht niet de ideale of rechts-
geldige oplossing maar het is wel obvious. 
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 Commentaar op De Ridder, 'De gedupeerde patiënt die zich meldt'

  It pays to be obvious, especially if you 
have a reputation for subtlety 

 Isaac Asimov, schrijver/biochemicus (1920-1992)

dr. Sam Schoenmakers   
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Nieuwe technieken, ook wel nieuwe interven-
ties (NI’s) genoemd, betreffen meestal apparaten, 
veelal vervaardigd uit polymeren (plastics), die in 
het lichaam aangebracht worden met de inten-
tie ze vele jaren, vaak levenslang, te gebruiken. 
De vaginale mat is daarvan een voorbeeld. Het 
is verbazend dat de eisen gesteld aan dergelijke 
apparatuur aanzienlijk minder stringent zijn dan 
die gesteld aan nieuwe geneesmiddelen. De art-
sen die de nieuwe technieken toepassen en de 
patiënten die ze ondergaan, zijn vooral gericht 
op de effectiviteit van de NI, maar evenals bij de 
introductie van nieuwe geneesmiddelen is de 
veiligheid van de nieuwe methode minstens zo 
belangrijk. Ook de industrie die de NI’s ontwik-
kelt en introduceert, heeft er groot belang bij dat 
de apparatuur niet alleen effectief, maar ook vei-
lig is. Geneesmiddelen worden in het algemeen 
dagelijks gebruikt en kunnen in het geval van bij-
werkingen op korte termijn worden gestaakt. Dit 
in tegenstelling tot NI’s, waarvan de verwijdering 
een gecompliceerde procedure kan zijn.

In dit korte overzicht zullen eerst een aantal NI’s 
en producten met NI-aspecten in de gynaecologie 
belicht worden met speciale aandacht voor het in- of 
aanbrengen en verwijderen van het apparaat en de 
toelatingsprocedure voor goedkeuring van de toepas-
sing. Daarna zal een aantal aspecten van geneesmid-
delenonderzoek en de daaraan gestelde eisen wor-
den samengevat als basis voor een vergelijking met 
de procedures bij goedkeuring van NI’s.

Een aantal bestaande technische interven-
ties en de toelatingseisen
Van oudsher kent de gynaecologie interventies door 
middel van apparatuur met als doelstelling een 
mechanisch effect. Een eerste voorbeeld uit een ver 
verleden, maar nog steeds in gebruik, is het pes-
sarium voor de behandeling van een prolaps. Het 
wordt door de arts ingebracht en eens per drie tot 
zes maanden gereinigd en gecontroleerd op vagi-
nale decubitus. Het pessarium kan op ieder gewenst 
moment op simpele wijze worden verwijderd, even-
tueel ook door de vrouw zelf. Voor zover bekend is 

het pessarium lang geleden zonder toelatingspro-
cedures geintroduceerd. Andere polymere NI’s met 
een puur mechanische functie zijn pluggen om de 
tubae af te sluiten voor anticonceptie, injectie van 
polymeren rond de urethra bij stress-incontinentie 
en de vaginale mat als prolapsbehandeling. Bij deze 
NI’s staat in het algemeen het redelijk aantonen van 
effectiviteit voorop en is toepassing gebaseerd op 
de zogeheten CE-certificatie, die aanzienlijk minder 
eisen stelt dan de toelatingsprocedure voor nieuwe 
geneesmiddelen.

Een tweede groep in de gynaecologie toegepaste 
instrumentele interventies zijn de IUD’s, aanvankelijk 
alleen bestaande uit een polymeer. Daarna volgde 
een categorie IUD’s met toevoeging en afgifte van 
koper. Het meest recent zijn de IUD’s die gecontro-
leerd het progestogeen levonorgestrel (LNG) afgeven. 
Inbrengen en verwijderen is betrekkelijk eenvoudig 
en geschiedt door de arts. De toelatingsprocedure 
is dezelfde als die voor geneesmiddelen. Voor de 
koper- en LNG-afgevende IUD’s is dit begrijpelijk, 
maar ook voor de eerste simpele plastic IUD’s wer-
den al goedkeuringsprocedures vereist net als voor 
geneesmiddelen met nadruk op effectiviteit (zwan-
gerschapskans), veiligheid (infectierisico) en accep-
tatie (bloedingspatroon). Eind tachtiger jaren ont-
wikkelde Organon een IUD dat met behulp van een 
inbreng apparaat met één hand kon worden inge-
bracht, terwijl met de andere hand de cervix werd 
aangetrokken. Het project werd acuut gestopt, omdat 
bij herhaling delen van de inbrengapparatuur in de 
uterus achterbleven en moeilijk verwijderd konden 
worden. Toen pas rees de vraag wie eigenlijk de auc-
tor intellectualis was van het 'briljante' idee om een 
IUD met één hand te willen inbrengen. Het bleek te 
gaan om een 'bureau-designer' en geen medicus-
practicus.

Een derde groep technische innovaties gecombineerd 
met steroidhormonen zijn de progestogeen bevat-
tende implantaten Implanon, Norplant 2 en Nor-
plant 6 voor anticonceptie, bestaande uit respectie-
velijk een, twee en zes polymeerstaafjes. Met name 
het subcutane inbrengen en verwijderen van de zes 

Discrepantie tussen gestelde eisen

Introductie van nieuwe geneesmiddelen 
en nieuwe technieken vergeleken
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Eisen gesteld aan toelating van nieuwe 
geneesmiddelen
Het door overheden vereiste onderzoek voor de 
toelating van nieuwe geneesmiddelen is zeer strikt 
gereguleerd. De middelen moeten voldoen aan hoge 
eisen wat betreft veiligheid en effectiviteit. De farma-
ceutische industrie heeft daarom intern, met name 
voor het klinische deel van het onderzoek, zeer 
rigide en kostbare controleprocedures ingesteld met 
als doel de kwaliteit van de data te garanderen. Het 
ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel is duur en 
duurt lang. In figuur 2 worden de standaardtijdslij-
nen en fasen van de ontwikkeling getoond. 

De preklinische fase bestaat uit synthese van nieuwe 
moleculen gericht op een te beïnvloeden target, het 
selecteren van het meest attractieve molecuul, het 
farmaceutisch formuleren en op consistente wijze, 
op grote schaal en met hoge zuiverheid produceren 
van dit molecuul met als belangrijke vraag of orale 
toediening mogelijk is, het ontwikkelen van een 
assay om de stof te kunnen aantonen in lichaams-
vloeistoffen en toxicologisch onderzoek. Het streven 
is om deze fase in gemiddeld zes jaar af te ronden. 
Als dit alles goed verloopt, volgt klinisch onderzoek 
dat in drie fasen is gesplitst. De eerste fase, de zoge-
naamde first exposure in human, is gericht op veilig-
heid en biobeschikbaarheid (kan de stof na toedie-
ning in het bloed aangetoond worden, bij voorkeur 
in dosis gerelateerde concentraties?). In fase 1 volgt 
na single-dose-toediening zonder problemen multi-
ple-dose-onderzoek. De tweede fase is eerst gericht 
op pilot efficacy (zijn er aanwijzingen dat het nieuwe 
product doet wat er van verwacht gaat worden?), 
gevolgd door dose-finding met als vraag wat de opti-
male dosis is uit het oogpunt van effectiviteit en vei-
ligheid. Verloopt dit alles gunstig dan volgt de derde 
fase, gekenmerkt door uitgebreid onderzoek naar 
effectiviteit en veiligheid bij een groot aantal pati-
enten, waarbij het nieuwe geneesmiddel in het alge-
meen wordt vergeleken met een bestaande behan-
deling. Indien enigszins mogelijk wordt tijdens alle 
drie klinische fasen ook vergeleken met placebo. 
De klinische fase van het geneesmiddelenonderzoek 

staafjes van de Norplant 6 bleek een lastige chirur-
gische ingreep te zijn. Ook het inbrengen van het 
enkele staafje van de Implanon veroorzaakte onver-
wacht problemen in de zin van zwangerschappen, 
waarbij het staafje niet geplaatst bleek te zijn, omdat 
de arts de inbrengprocedure fout had uitgevoerd 
ondanks de top-down instructieprogramma’s, geor-
ganiseerd door het producerende farmaceutische 
bedrijf. Verwijdering van deze implantaten bij klach-
ten vergt medische interventie. De toelatingsprocedu-
res voor deze implantaten zijn gebaseerd op de eisen 
gesteld aan geneesmiddelen.

Een vierde groep NI’s in de gynaecologie betreft de 
hormoon-afgevende vaginale ringen voor anticoncep-
tie en HRT. Deze ringen worden door de vrouw zelf 
ingebracht en verwijderd en kunnen bij problemen 
direct zelf verwijderd worden. Deze medicated rin-
gen zijn tot de markt toegelaten na uitvoerig onder-
zoek op basis van de kriteria voor geneesmiddelen.

Tot slot de Delphi Screener (zie fig 1), een tampon-
achtig gevormd apparaat, waarmee vrouwen zelf 
eventueel thuis een vaginaal sample kunnen afne-
men voor diagnostiek. Het apparaat bevat 3-5 ml 
fysiologisch zout dat na inbrengen in de vagina met 
behulp van een pompsysteem met een zuiger vloei-
stof inbrengt en spoelt rond de cervix en na loslaten 
van de zuiger weer opzuigt. Het verkregen monster 
is geschikt voor HPV-detectie en mogelijk ook voor 
cytologisch onderzoek. Het systeem is goedgekeurd 
volgens een betrekkelijk eenvoudige CE-procedure, 
zonder bijvoorbeeld eisen gesteld aan het effect op 
vaginale flora en epitheel.

Figuur 1. Delphi Screener

Figuur 2. 



Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie  vol. 127, december 2014  www.ntog.nl

524

bestaande steroïden? Is het echt altijd nodig om het-
zelfde tox-onderzoek te verrichten bij twee soorten, 
een rodent (knaagdier) en een non-rodent (hond, 
varken, aap). Is onderzoek bij apen nog te verdedi-
gen, hoezeer ook voorspelbaar voor de mens wat 
de resultaten betreft? Kan het klinische onderzoek 
eenvoudiger? De trend is eerder een van meer eisen. 
Overheden vinden in het algemeen de veiligheid 
van nieuwe geneesmiddelen veel belangrijker dan 
de effectiviteit, maar er is een trend om te eisen dat 
een nieuw middel beter is dan het beste bestaande 
middel. Dat zal de kleine stapjes vooruit bemoeilij-
ken en alleen nog grote sprongen voorwaarts moge-
lijk maken. Het ongetwijfeld belangrijke probleem 
van de zeldzame ernstige bijwerking van een nieuw 
medicijn, waarvan de incidentie het opsporen tijdens 
het standaard ontwikkelingsonderzoek tot een toeval 
maakt, leidt tot toenemende eisen gesteld aan kost-
baar post-marketing follow-up-onderzoek. Begrij-
pelijk, maar tegelijkertijd een behoefte om zelfs de 
allerkleinste risico’s te vermijden. Het gevolg van dit 
alles is stagnatie van de ontwikkeling en uit de hand 
lopende kostprijzen van nieuwe geneesmiddelen.

Conclusie
Het is in het belang van de industrie dat de eisen 
gesteld aan de ontwikkeling van nieuwe interven-
ties worden aangescherpt zonder te streven naar het 
extreem hoge eisenniveau voor de ontwikkeling van 
nieuwe geneesmiddelen, waar ruimte en motivatie 
lijkt te bestaan om de eisen te matigen.

wordt geacht een jaar of zes te duren, respectieve-
lijk een, twee en drie jaar voor fase 1, fase 2 en fase 
3. De kans op succesvolle ontwikkeling van een stof 
die begint in fase 1 is ongeveer 10% en van een stof 
na positieve afloop van fase 2 circa 50%. Tijdens en 
na afsluiting van het ontwikkelingsprogramma wordt 
een lijvig dossier opgebouwd met daarin letterlijk 
alle onderzoekgegevens, al dan niet relevant, zodat 
autoriteiten een overzicht hebben van alle verkregen 
gegevens zonder enige selectie. Dossierbouw en toe-
latingsprocedure bij de verantwoordelijke autoritei-
ten duurt circa twee jaar. Bij een gunstig verlopende 
ontwikkeling duurt het dus veertien jaar na ontdek-
king en patentering van het nieuwe molecuul totdat 
het op de markt komt. Er resteert dan nog zeven jaar 
patentbescherming. In de praktijk wordt deze plan-
ning zelden gehaald en duurt de procedure (veel) 
langer. Er resteert dan nog minder 'terugverdientijd' 
van de investering. Deze buitengewoon gecompli-
ceerde procedure is niet alleen zeer langdurig, maar 
ook zeer kostbaar. De kosten voor het op de markt 
brengen van een zogenaamde new chemical entity 
(NCE) bedragen thans naar schatting € 800 miljoen, 
waarbij terecht de kosten van de mislukkingen wor-
den ingecalculeerd. Essentieel zijn de hoge kwaliteit 
en de strikte controle van de procedure. 

Echter de eisen gesteld aan procedure en controle 
zijn in de loop der jaren dusdanig toegenomen, dat 
er ondanks uitgebreid wereldwijd onderzoek en 
investeringen, de laatste vijftien jaar per jaar slechts 
vijftien tot twintig NCE’s worden goedgekeurd. Deze 
eisen staan in schril contrast met de CE -criteria 
voor toelating van nieuwe technische hulpmiddelen, 
zelfs wanneer dergelijke NI’s geacht worden levens-
lang in het lichaam te verblijven. Het lijkt misschien 
een contradictie om, in het belang van de indus-
trie, te pleiten voor het stellen van meer eisen aan 
het goedkeuren van NI’s, maar hogere kwaliteit en 
betere veiligheid zullen leiden tot minder problemen 
zoals bijvoorbeeld opgetreden bij de vaginale matjes 
en zullen ook het imago van de industrie die de NI’s 
op de markt brengt, verbeteren. Tegelijkertijd lijkt 
er ruimte te bestaan om de eisen voor het goedkeu-
ren van geneesmiddelen te verlichten en daarmee 
meer en goedkopere nieuwe medicijnen ter beschik-
king te laten komen. In het kader van dit artikel kan 
slechts een aantal mogelijkheden worden aangestipt. 
Farmacologisch dierexperimenteel onderzoek kan 
en wordt al in toenemende mate vervangen door 
onderzoek bij micro-organismen en in celsystemen. 
Het zeer kostbare, langdurige en dieronvriendelijke 
toxicologisch onderzoek kan beslist minder. Het is 
bekend dat alle steroïden in hoge en langdurige toxi-
cologische doseringen carcinogeen zijn. Waarom dan 
toch steeds weer de eis om een twee jaar durende 
carcinogeniciteitsstudie uit te voeren bij muizen, 
zelfs wanneer het gaat om nieuwe combinaties van 

#ARTICLEEND



Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie  vol. 127, december 2014  www.ntog.nl

525

Jaarlijks vinden er honderden hersteloperaties 
plaats omdat borstprotheses lekken, heupge-
wrichten slijten of vaginale matjes pijnklachten 
veroorzaken. Veel van deze operaties hadden 
voorkomen kunnen worden door de implantaten 
beter te testen voor ze op de Europese markt te 
introduceren. Reden om stil te staan bij de proce-
dure van de zogenaamde CE-markering.

Producten die op de Europese markt worden 
gebracht moeten worden voorzien van een CE-
markering. De CE-markering geeft aan dat het pro-
duct aan één van de Europese richtlijnen voldoet. 
De afkorting CE staat voor Conformité Européenne. 
Voor elk medisch hulpmiddel geldt dat deze voor-
zien moet zijn van een CE-Markering. Ook produc-
ten die geïmporteerd worden en vervolgens op de 
Europese markt worden gebracht moeten van een 
CE-markering worden voorzien, zodat duidelijk is 
dat het product voldoet aan de essentiële vereisten 
op het gebied van effectiviteit, veiligheid en milieu. 
Fabrikanten die een niet steriel en/of zonder meet-
functie klasse-I-product op de Europese markt bren-
gen, moeten zelf de CE-markering op het product 
aanbrengen. In de overige gevallen, zoals bij alle 
medische implantaten (klasse-III-producten), moet 
de CE-markering door een aangemelde instantie wor-
den afgegeven. Deze instantie wordt geselecteerd 
door de nationale overheid en aangewezen door de 
Europese Commissie. De in Nederland gevestigde 
instantie die hiertoe bevoegd is, is Dekra Keuringen 
bv (het vroegere KEMA). Het toezicht op de naleving 
van de wetgeving voor medische hulpmiddelen ligt 
bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De eisen 
om een CE-markering te verkrijgen zijn vastgelegd in 
Europese richtlijn 90/385/EEG. Als bewijs dat aan de 
essentiële eisen is voldaan, is een klinische evaluatie 
verplicht. Vervolgens krijgen de producten een CE-
markering, waarmee ze vrij verhandelbaar zijn in de 
gehele Europese Unie.

Zo op het eerste gezicht lijkt het CE-markerings sys-
teem een goed werkzaam certificatie-instrument 
maar de affaires met ziekmakende borstimplanta-
ten, heupprotheses, hartkleppen en vaginale matjes 

trekken de CE-markering als kwaliteitscontrole op 
implanteerbare medische hulpmiddelen ernstig in 
twijfel. De kritiek raakt vooral de klinische evaluatie 
die vooraf gaat aan de toekenning van het CE-marke-
ring. Deze zou te oppervlakkig zijn en voorbij gaan 
aan een adequate klinische follow-up waarbij de vei-
ligheid echt gegarandeerd kan worden. 

Dat het commerciële belang groot is bij de handel 
in implantaten zal niemand verbazen. Wat wellicht 
wel verbazend is, is dat niet alleen de fabrikant dat 
belang heeft maar ook de keuringsbedrijven. Deze 
zijn commercieel van aard en financieel afhanke-
lijk van de fabrikant. Het Europese Parlement heeft 
recent terecht haar zorgen hierover uitgesproken 
en aangegeven dat dit geen acceptabele situatie is. 
De beoordeling van implantaten mag straks alleen 
nog gebeuren door onafhankelijke EU-experts die 
beschikken over de benodigde kwalificaties. Voorts 
wil het Europese Parlement nieuwe wetgeving die 
het mogelijk maakt om enerzijds een beter inzicht 
te hebben in de implantaten die gebruikt worden 
en anderzijds wat de individuele follow-up is na 
het gebruik van een implantaat. In Nederland sluit 
dit aan bij een pilot voor een landelijk register van 
implantaten die het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport in maart 2014 is begonnen. 
Deze pilot is vooralsnog alleen gericht op borstim-
plantaten. De uitkomsten van de pilot zullen worden 
gebruikt bij de bouw van het register en om te kijken 
hoe de aanlevering van data het beste plaats kan vin-
den. Wat de rollen van de fabrikant en de beroeps-
groep hierin zullen zijn, is nog onbekend. De eerste 
fase van het register zal naar verwachting eind dit 
jaar starten.

  Commentaar op Coelingh Bennink, 'Introductie van nieuwe 
geneesmiddelen en nieuwe technieken vergeleken'

 Vertrouwen is goed, controle is beter
 Vladimir Iljitsj Lenin, Russisch staatsman (1870-1924)

dr. Velja Mijatovic 
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Wat vandaag nieuw is, is morgen alweer oud. Zo 
is de nieuwste versie iPhone nog niet binnen of 
de volgende wordt al weer aangekondigd. Ook 
in het medisch veld lijken de nieuwste technolo-
gieën over elkaar de werkvloer op te rollen. De 
recente introductie van Google Glass en het suc-
cesvol transplanteren van een nieuw schedeldak 
zijn daar voorbeelden van. Toch moet deze intro-
ductie van de nieuwste innovaties kritisch beke-
ken worden. 

Zo was het in 1995 dat Sir Alfred Cuschieri in The 
American Journal of Surgery meldde dat de Mini-
male Invasieve Chirurgie (MIC) ...the biggest unau-
dited, free for all in the history of surgery... was en 
zijn collega Johnson in 1997 in The Lancet stelde 
...laparoscopic surgery is an expensive luxury, rather 
than a surgical revolution...1 Ondanks dat, heeft deze 
nieuwe chirurgische techniek na gedegen onderzoek 
gelukkig een grote vlucht genomen en is thans niet 
meer weg te denken in het chirurgische palet.
Echter, ook in Nederland kwamen vanuit de IGZ kri-
tische geluiden naar voren, waarbij rapporten lieten 
zien dat de risico’s van de MIC onderschat werden 
(2007) en dat er een onveilige introductie was van 
de robotchirurgie.2,3 Kortom, innovators van het eer-
ste uur moesten de hand in eigen boezen steken en 
werden soms afgeschilderd als cowboys. Gelukkig 
konden zij uiteindelijk evidence based in het gareel 
worden geroepen. Helaas is het echter nog steeds zo 
dat sommige innovaties door de druk van buitenaf 
(publieke opinie, commercieel gewin etc.) een plaats 
krijgen, zonder dat de klinische meerwaarde is 
bewezen. Voorbeelden van deze technicallly en com-
mercially driven approach zijn de implementatie van 
de robotchirurgie en LESS-operaties. Het is voor de 
patiënt en uiteindelijk ook voor de arts beter te stre-
ven naar een clinically driven approach, waarbij de 
clinicus de behoefte formuleert en de leiding krijgt  
om innovaties uit te werken en te introduceren.1

Dat de introductie van nieuwe medische hulpmidde-
len niet zonder slag en stoot gaat, moge zijn geble-
ken de afgelopen periode. Bekend is de introductie 
van de Poly Implantaat Prothese (PIP) waarbij goed-

kope industriële siliconen gebruikt werden in borst-
implantaten, in plaats van dure medische siliconen 
met als gevolg klinische klachten.4 Ook recent is er 
vanuit het Ecri-instituut een top tien van gevaarvolle 
introductie van gezondheidstechnologieën versche-
nen waarbij de complicaties van de robotchirurgie 
door onvoldoende training met het instrument en het 
inadequate gebruik van endoscopen en chirurgische 
instrumenten op de toptienlijst voorkomen.5 Naast 
het niet veilig implementeren van een nieuwe chirur-
gische techniek (zoals het toepassen van een nieuwe 
chirurgische operatietechniek volgens het adagium 
van Halsted: see one, do one, teach one) kan het 
implementeren van nieuwe (chirurgische) instrumen-
ten zonder daarvoor een adequate training te hebben 
gevolgd, leiden tot patiëntonveilige situaties (bijvoor-
beeld het toepassen van nieuwe cogulatie-instrumen-
ten zonder adequate training te hebben gevolgd). 
Daarnaast kunnen er bijwerkingen van reeds geïntro-
duceerde technologieën optreden waar aanvankelijk 
niet over is nagedacht (bijvoorbeeld de introductie 
van de morcellator in de MIC waarbij spil optreedt 
van de gemorcelleerde weefselstukjes met mogelijke 
gevolgen van dien).

Over de introductie en de implementatie van deze 
drie facetten dient dus uitvoerig nagedacht te worden. 

Leidraad: Nieuwe interventies in de 
klinische praktijk
Een groot deel van de nieuwe interventies kent een 
hoge mate van complexiteit. Hoewel zij vaak bij-
dragen aan het verbeteren van de prognose en de 
kwaliteit van leven van patiënten, stelt het introdu-
ceren van deze nieuwe interventies hoge eisen aan 
de individuele zorgverlener en de zorgorganisatie. 
Dit is reden geweest dat op initiatief van de Orde 
van Medisch Specialisten (OMS) en de college van 
zorgverzekeraars (CvZ) een leidraad is opgesteld om 
nieuwe interventies in de klinische praktijk verant-
woord te introduceren.6 

De NVOG had hierin reeds in 2004 het voortouw 
genomen en drie regels opgesteld omtrent introduc-
tie van nieuwe technieken. Deze hielden in dat de 

De leidraad tegen het licht

Hoe introduceren we eigenlijk binnen 
de NVOG?

prof. dr. F.W. Jansen   LUMC, Leiden
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effectiviteit, veiligheid en toepasbaarheid in weten-
schappelijk onderzoek vastgesteld dient te zijn en 
gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften. Verder, 
dat scholing moet hebben plaatsgevonden alvorens 
men de nieuwe techniek klinisch toe gaat passen en, 
tot slot, als aan bovenstaande eisen niet wordt vol-
daan het gebruik wordt afgeraden.

De huidige leidraad, die voor ligt, brengt naar voren 
dat het belangrijk is om een nieuwe interventie altijd 
voorafgaand aan de introductie te toetsen op de te 
verwachten effectiviteit, veiligheid en kosten.

Ook de vraag in hoeverre een zorgorganisatie in 
staat is om de juiste condities te creëren waaronder 
nieuwe interventies verantwoord kunnen worden 
toegepast, moet beantwoord worden. Het is geble-
ken dat het introductieproces lastig kan zijn, waarbij 
risico’s niet altijd goed worden ingeschat of moeilijk 
voorspelbaar blijken te zijn. Competenties worden 
overschat en zorgorganisaties creëren niet altijd de 
juiste randvoorwaarden. In sommige gevallen is het 
gewoon lastig om te (h)erkennen dat iets nieuws 
wordt geïntroduceerd. Een meer gestandaardiseerde 
wijze van introductie kan hierbij hulp bieden. De 
huidige leidraad beschrijft vervolgens waaraan een 
zorgvuldige introductie van nieuwe interventies in de 
klinische praktijk moet voldoen en hoe de medisch 
specialist en andere zorgprofessionals een rol kun-
nen vervullen in dit proces. Daarnaast beschrijft de 
leidraad op welke wijze langetermijn-follow-up kan 
worden ingericht. 

In de leidraad komen verschillende punten naar 
voren die hierbij van belang zijn. Allereerst dient een 

algemene risicoafweging bij de introductie van een 
nieuwe interventie te worden gemaakt waarbij zowel 
de Raden van Bestuur, industrie, zorgprofessionals 
als anderen (bijvoorbeeld zorgverzekeraar, patiënten 
etc.) betrokken dienen te worden. In stroomdiagram-
men wordt weergegeven hoe deze stappen verder 
genomen moeten worden, waarbij duidelijk ook de 
vakgroep een belangrijke afweging moet maken.

Uiteindelijk zal via een prospectieve risicoinventari-
satie (PRI) een laag, gemiddeld of hoog risico bere-
kend kunnen worden, waarna men respectievelijk 
een beperkte impactanalyse, een gewone PRI of een 
uitgebreide PRI zal moeten verrichten. Deze PRI’s,  
zoals schematisch weergegeven in figuur 1, discri-
mineren tussen hoog en laag risico, respectievelijk 
geënt op laag-hoog volume en laag-complexe inter-
venties.
Uiteindelijk zal hier dan ook een apart introductie-
schema (zoals in de leidraad weergegeven) op vol-
gen. 

Referenties
1. Jansen, F.W. Minimale invasieve chirurgie: technologie met 

de witte jas. Oratie universiteit Leiden/TU Delft, 2010
2. IGZ-rapport. Risico’s minimale invasieve chirurgie 

onderschat. 2007
3. IGZ-rapport. onveilige introductie van robotchirurgie. 

2007
4. Croonen, H. Meer controles, audits en postmarketing 

surveillance. Strenge Europese regels na lekkende 
borstimplantaten. Medisch Contact 2104; 69:1918-19

5. ECRI institute. Health devices. Top 10 Health technology 
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6. Leidraad Nieuwe interventies in de klinische praktijk 
R-14.02.06 OMS/CvZ

Figuur 1. Schematische weergave risicoinschatting 
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Tijdens het symposium werd van verschillende 
kanten belicht welke aspecten allemaal om de 
hoek komen kijken bij de introductie van nieuwe 
interventies. Uit de verschillende voordrachten 
komt duidelijk naar voren dat er diverse risico’s 
en valkuilen op de loer liggen in dit proces, waar-
bij ook de definitie van een nieuwe interventie 
niet altijd eenvoudig blijkt te zijn. Deze complexi-
teit stelt hoge eisen aan de individuele zorgver-
leners en betrokken zorgorganisaties. Al in 2004 
nam de NVOG de verantwoordelijkheid om een 
leidraad te ontwikkelen voor de introductie van 
nieuwe technieken en methoden. Hierbij is geko-
zen om te redeneren vanuit het uitgangspunt dat 
de introductie van nieuwe technieken en metho-
den gebaseerd moet zijn op de principes van 
Evidence Based Medicine én dat de implementa-
tie pas dient te geschieden nadat toetsing heeft 
plaatsgevonden (en niet daarvoor).1 

Nu tien jaar later, is er vanuit de Raad Kwaliteit van 
de Orde van Medisch Specialisten (OMS) een lande-
lijke leidraad ontwikkeld, gericht op de introductie 
van nieuwe interventies met hierin een stappenplan 
voor een zorgvuldige introductie.2 Dit stappenplan 
is toepasbaar op alle vormen van nieuwe interven-
ties in de klinische praktijk waarbij de zorg afwijkt 
van de tot dusver gebruikte methode. En dit blijkt 
een breed begrip te zijn waarbij het gaat om medi-
sche technologie (bijvoorbeeld nieuwe diagnostische 
en therapeutische apparatuur, instrumentarium en 
implantaten), medische technieken (bijvoorbeeld 
nieuwe chirurgische technieken zoals  minimaal 
invasieve chirurgie) en zorgprocessen. Of het nu gaat 
om het introduceren van een ander type schedel-
elektrode, een verandering in het ontslagproces van 
de patiënt of een verandering van leverancier van 
hysteroscopische apparatuur; vertaald naar de werk-
vloer blijkt bijna iedere verandering te voldoen aan 
deze definitie. En dat betekent dus dat voor ieder 
individueel voorbeeld het stappenplan moet wor-
den doorlopen. Een onderdeel hiervan is het maken 
van een prospectieve risicoinventarisatie (PRI) en het 
beschrijven van het zorgproces. Vaak maken verschil-
lende partijen onderdeel uit van dit zorgproces en 

zij dienen dus ook betrokken te zijn in deze analyse 
(denk hierbij bijvoorbeeld aan artsen, verpleegkun-
digen, kwaliteitsmedewerkers, andere zorgpartners, 
inkopers, technici e.d.). Na de introductie van de 
nieuwe interventie op de werkvloer, dient men ook 
nog evaluatiemomenten in te plannen waarbij er voor-
namelijk gekeken wordt naar zorguitkomsten. Kortom, 
een dynamisch en niet altijd eenvoudig proces. 
Het verleden laat voldoende voorbeelden zien van 
introductie van nieuwe interventies die niet goed ver-
liepen, met ernstige complicaties en zelfs de dood als 
gevolg. Er is dus geen twijfel over nut en noodzaak 
van de nieuwe leidraad met bijhorend stappenplan. 
Echter, wij vragen ons wel af, hoe de implementa-
tie van deze nieuwe werkwijze daadwerkelijk gaat 
verlopen. Welke werkbelasting zal het met zich mee 
brengen? Is deze werkwijze ook daadwerkelijk (kos-
ten)effectief? Hoe verloopt de administratieve ver-
werking? Voor de individuele zorgverlener zijn dit 
essentiële vragen, die ons inziens nog niet voldoende 
zijn beantwoord. Is het wellicht niet verstandig om 
eerst een pilot uit te voeren in een aantal ziekenhui-
zen, alvorens over te gaan op een landelijke imple-
mentatie? Op deze wijze kunnen bovenstaande vra-
gen beantwoord worden, en kan de leidraad ook 
van praktische uitvoerende tips voorzien worden. In 
ieder geval moeten wij met elkaar ervoor zorgen dat 
niet iedere individuele zorgverlener telkens opnieuw 
het wiel moet uitvinden. We moeten gebruik maken 
van elkaars ervaringen en expertise. Bijvoorbeeld 
door een centrale database te creëren waarin pros-
pectieve risicoanalyses worden verzameld. Die 
kan dienen als basis, en vervolgens aan de lokale 
omstandigheden worden aangepast. Wij hopen dat 
de NVOG hierin opnieuw het voortouw neemt.

Referenties
1. Leidraad Introductie nieuw technieken versie 1.0.  

www.nvog.nl 
2. Leidraad Nieuwe interventies in de klinische praktijk 
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   Commentaar op Jansen, 'De Leidraad tegen het licht. Hoe 
introduceren we eigenlijk binnen de NVOG?' 

 Slechts vernieuwing kan behouden, 
 achter raakt wie stil blijft staan 
 Everhardus Johannes Potgieter, schrijver (1808-1875)

drs. Ellen Nijkamp & dr. Sjors Coppus
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‘Hoe is dat zo gekomen van altijd blijven 
slapen tot nooit meer willen zien?’ Judith Hertzberg

Zomer 2010. Een zaterdag. Het is VO, ze krijgt een tweeling. Ik bevind me in het oude Groot Ziekengasthuis. Het Bossche centrum 
is altijd druk rond het middaguur, dus ik ben zekerheidshalve inpandig. Ik sta bij de uitdrijving. De eerste, een meisje, is na drie 
kwartier persen geboren en kent een uitstekende start. De assistent breekt op mijn commando de vliezen van kind twee. Even 
lekker doorwerken. Dat leerde ik ooit in Rotterdam. De navelstreng zakt uit en ik doe snel een vacuüm. Nou ja, snel, het is lastiger 
dan ik dacht. 
Gedurende enkele minuten probeer ik een cup op het hoofdje te krijgen. Telkens is er interpositie van de navelstreng van het eer-
ste kind en de navelstrenglus van kind twee. Bradycardie. Parels op mijn voorhoofd. Ik blijf uitwendig rustig en professioneel. Hoe 
ik me voel, laat zich raden. Ik doe een spoedsectio. Het tweede kind, een jongetje, Bob, is asfyctisch en gaat enkele dagen naar de 
NICU in Veldhoven. Ik bel de moeder iedere dag op om te horen hoe het gaat. Op het ochtendrapport meld ik de casus. Iedereen 
van ons had hetzelfde gedaan.

Goed nieuws! Bob mag terug naar Den Bosch, maar moet nog weken bijkomen op de couveuse-afdeling. Diverse malen loop ik 
langs, als de ouders hun zoon bezoeken. Telkens leg ik uit wat er gebeurd is. Ze geven mij het gevoel dat ze me op handen dragen. 
Ze vinden het ook rot voor mij. 
Eén week voor de nacontrole belt de moeder me op. Of ik volgende week bij het policonsult notulen wil maken. Haar hoofd zit zo 
vol, dat ze bang is het niet allemaal te kunnen onthouden. Voor ik het weet heb ik ‘ja’ gezegd. Eén van mijn maten waarschuwt 
mij. ‘Niet aan beginnen’, zegt ze. Ik sla dit advies in de wind. De nacontrole verloopt gemoedelijk. Met Bob gaat het nog steeds 
niet geweldig. De tijd zal het leren. 
Ik loop stap voor stap het baringsverslag na. Vertaal de medische termen. We nemen afscheid, waarbij ik ze op het hart druk dat 
de deur van mijn spreekkamer altijd open staat voor hen. ‘De volgende keer pakken we samen een borrel in de stad’, stelt moe-
der voor. Ik stuur later de door mij gemaakte aantekeningen op. Ik krijg een e-mail terug dat er nog allerlei tekst moet worden 
toegevoegd. Dat weiger ik. Wat de ouders willen aanvullen, was helemaal niet ter sprake gekomen tijdens de nacontrole. 

Zomer 2011. Ik ben ze een beetje vergeten, maar plotsklaps herinner ik me alles weer. Dat komt door een e-mail. Een berichtje van 
de ouders van Bob. Ik denk, wat attent, ze geven me een update. Dat blijkt niet het geval. Ze laten weten verder met me te praten 
via de advocaat. Ze gaan proberen het Jeroen Bosch Ziekenhuis aansprakelijk te stellen. Niet omdat ze iets tegen mijn handelwijze 
hebben, maar wel omdat ze 'alles eruit willen halen wat erin zit'. Dat zijn ze aan Bob verplicht, vinden ze. De jaren daarna ont-
vang ik met enige regelmaat e-mailberichten van Barbara van de juridische afdeling. Als Barbara in mijn mailbox zit, gaat mijn 
sympaticus onmiddellijk in de overdrive. Zij weet telkens genadeloos mijn open zenuw te prikkelen. Zij zorgt er voor dat de vrije 
dag niet besteed wordt aan quality time. Nee, het schrijven van een verweerschrift heeft immers een veel hogere prioriteit.

‘Het is maar een claim’, zeggen ze thuis troostend, ‘geen tuchtzaak, wees blij’. Ik zeg dat het pijn doet 
om zwart op wit te lezen dat dokter Kerkhof zeer nalatig is geweest en buitengewoon onzorgvuldig heeft 
gehandeld. ‘Dat is maar een standaardzinnetje’ zegt mijn lief. Zomer 2014. De aansprakelijkheidsstelling 
is nog steeds niet rond. Over en weer vliegen de verzekeraars van de ouders van Bob en die van het JBZ 
elkaar in de haren. Ik word nauwkeurig op de hoogte gehouden. Hoe het met Bob gaat, weet ik niet, maar 
ik vermoed dat hij zit te vegeteren in een of ander Brabants instituut. Een kras op mijn ziel. Zou het voor 
Bob anders zijn afgelopen als Herman Oosterbaan de partus had gedaan? Of Robbert Rijnders? Dat vraag 
ik me vaak af, vooral ’s nachts. Men gaat de hoogste instantie erbij halen. Hein Bruinse moet er nu een 
uitspraak over gaan doen. Ik schaam me dood voor Hein. Hein, naar wie ik in de collegebanken luisterde, 
Hein bij wie ik co-assistent was. Hein, die zo sprankelend over de voortgang van een baring kan vertellen. 
Liever had ik gehad dat Hein hier niets van wist. Van mijn veronderstelde geklooi bij die bevalling.

Ik loop door de gang van het ziekenhuis. In de verte zwaait een vrouw naar me. Ze heeft een tweeling bij 
zich. Ze likken aan een ijsje. ‘Hallo dokter Kerkhof’, zegt ze, ‘wat leuk om u tegen te komen’. Ze gebiedt 
haar kinderen mij een handje te geven. ‘Ik ben Bob’ zegt het jochie. Hij doet het goed op school, volgens 
moeder. ‘Dat vindt u toch niet erg hè, dat ik u even aanspreek, goh, zo fijn om u even te groeten’. Ik blaas 
stoom af bij één van mijn oudere maten. Hij legt mij uit dat ik dit zakelijk moet zien. Dat kan ik niet.
Ik voel me een veelgebruikt wegwerpartikel. 

‘Hoe is dat zo gekomen van altijd mij vertrouwen tot nooit meer willen zien?’ Vrij naar Judith Hertzberg. 

Mieke Kerkhof 
Tekst uitgesproken op Gynaecongres (Oranjedag, onderdeel 'Wat nou, trauma?) 14-11-2014 te Papendal.

c o l u m n
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Een buitenlandstage in Vancouver. Zeven maan-
den lang leren van een hoog volume aan com-
plexe perinatale zorg in een ander zorgsysteem 
en daarnaast ruimte voor wetenschappelijk 
onderzoek. Dat was het aantrekkelijke vooruit-
zicht toen ik eind september 2013 het vliegtuig 
instapte op weg naar Canada. In dit artikel doe ik 
verslag van overeenkomsten en verschillen in de 
organisatie en benadering van zorg die ik tijdens 
mijn buitenlandstage heb ervaren. Daarnaast 
heeft mijn verslag tot doel om AIOS duidelijk te 
maken waar ze rekening mee moeten houden bij 
het organiseren van een buitenlandstage.

Start bij het begin
Mijn buitenlandstage is het resultaat van planning. In 
de eerste twee jaren van mijn opleiding tot gynae-
coloog besefte ik het belang van een goed onder-
houden portfolio. Daarmee kon ik wellicht aan het 
einde van mijn opleiding aantonen dat het reëel zou 
zijn om tijd voor verdere verdieping in te plannen. 
Met het geleidelijk aan doorgevoerde competentie-
gerichte opleidingssysteem kreeg ik als arts in oplei-
ding tot specialist (AIOS) de middelen in handen 
om dit zelf te regelen. Leerdoelen staan omschre-
ven in het document Herziening Opleiding Obste-
trie & Gynaecologie (HOOG), in de loop van mijn 
opleiding aangevuld met informatie uit het project 
Bezinning op Eindtermen Gynaecologie (BOEG).1,2 
Deze documenten boden ook de instrumenten om 
aan te tonen dat ik mijn leerdoelen haalde. Ik heb 
bijgehouden wat ik zag en deed en ik heb mijn ont-
wikkeling met enige regelmaat vast laten leggen 
middels een werkplek-beoordelingsformulier. Bij 
opleidingsgesprekken drong ik aan op het beschrij-
ven van behaalde bekwaamheden en gaandeweg 
werd het duidelijk dat ik inderdaad tijd zou hebben 
voor een buitenlandstage. Met het flexibiliseren van 
de opleidingsduur wordt het voor AIOS volgens mij 
nog belangrijker om proactief te zijn. Vanaf de start 
van de opleiding, zo mogelijk al daarvoor, bijhou-
den wat je kunt, wat je nog moet leren en op basis 
van die informatie met je opleider bespreken hoe de 
opleiding efficiënt kan worden vormgeven.3 Het cre-
eren van keuzemogelijkheden tegen het einde van de 
opleiding, start bij het begin.

Na de ruimte de regels
In goed overleg met mijn niet-academische oplei-
der uit het Medisch Centrum Alkmaar, dr. A.H. Adri-
aanse en mijn academische opleiders uit het VUmc, 
prof. dr. H.A.M. Brölmann en prof. dr. J.I.P. de Vries 
is er ruimte gecreëerd om in het najaar van 2013 
en voorjaar van 2014 een buitenlandstage te vol-
gen. Het doel is om kennis en vaardigheden te ont-
wikkelen op het gebied van de perinatologie en het 
leren kennen van een ander systeem van zorg voor 
zwangerschap en geboorte. Bovendien wilde ik mijn 
sociaal wetenschappelijk onderzoek naar het leren en 
handelen door zorgprofessionals voortzetten tijdens 
mijn stage.

Vancouver in Canada leek dé plek om aan deze 
combinatie van doelen te kunnen werken. De afde-
ling Maternal Fetal Medicine (MFM) van het British 
Columbia (BC) Women’s Hospital biedt zorg aan 
vrouwen met foetale en/of maternale zwanger-
schapscomplicaties, van foetale intra-uteriene the-
rapie tot ernstige maternale morbiditeit en extreme 
vroeggeboorte vanaf 23 weken amenorroeduur: het 
hele scala. Daarnaast is er in Vancouver het Centre 
for Health Education Scholarship (CHES), onderdeel 
van de University of British Columbia. Dit is een 
onderzoeksgroep met een zeer goede reputatie op 
het gebied van onderzoek naar health professions 
education. Met behulp van mijn onderzoeksnetwerk 
heb ik contact gelegd met de directeur van CHES. 
Mede dankzij haar inspanningen heeft de MFM-groep 
besloten mij te accepteren als ‘elective resident’. 

Zodra bevestigd werd dat beide instituten plek had-
den om mijn stage te accommoderen, kon ik alle 
formaliteiten regelen. En er zijn heel wat regels om 
rekening mee te houden, zoals goedkeuring van het 
Concilium NVOG, aanpassing van mijn opleidings-
plan door de Registratiecommissie Geneeskundig 
Specialismen, verkrijgen van een educational license 
door de College of Physicians and Surgeons of Bri-
tish Columbia, aanvragen van een werkvisum bij de 
Canadese ambassade in Wenen, afleggen van een 
taalvaardigheidstoets Engels en het regelen van een 
Canadese aansprakelijkheidsverzekering als zorgver-
lener. Ook hier is 'op tijd beginnen' van groot belang.

 aios differentiatie 

Buitenlandstage in Vancouver, Canada

Over voorbereidingen, verloskunde  
en verschillen

dr. P. Teunissen   fellow perinatologie, VUmc Amsterdam
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Kenmerken van verloskundige zorg
De eerste dag in het BC Women’s Hospital bestond 
uit een kennismaking met mijn lokale begeleiders 
dr. Blair Butler en dr. Nancy Kent en een uitgebreide 
rondleiding. Het BC Women’s Hospital is een verza-
meling van gebouwen die ook het BC Children’s Hos-
pital herbergt; ze vormen samen dus een vrouw-kind 
centrum. Het biedt eerste-, tweede- en derdelijnszorg 
aan vrouwen en kinderen uit de hele provincie Bri-
tish Columbia waar ongeveer 4,4 miljoen mensen 
wonen op 925.186 km2 (ruim 27x zo groot als Neder-
land). Met zo’n 7.000 partus per jaar bevalt bijna 
15% van alle kinderen in het BC Women’s Hospital 
en is het één van de grootste bevalcentra in Canada. 
Slechts 2,5% van alle partus betreft een thuisbeval-
ling.4 Eén van de nadelen van een op zich staand 
vrouw-kindcentrum is de afwezigheid van andere 
specialistische zorg die nodig kan zijn om voor (kri-
tiek) zieke zwangeren te zorgen. Zo moeten zwan-
gere vrouwen die intensieve zorg nodig hebben naar 
een Intensive Care afdeling elders in de stad overge-
plaatst worden. De organisatie Perinatal Services BC 
houdt overzichten bij van het proces en de uitkom-
sten van de zorg in British Columbia.4 Enkele cijfers 
die een beeld geven van de verloskundige zorg: op 
elke honderd zwangeren wordt bij twintig de beval-
ling ingeleid, 51 bevallen met een epiduraal, bij 31 
wordt tijdens de baring alleen intermitterend geaus-
culteerd (een ziekenhuisbaring betekent niet per defi-
nitie een baring met continue foetale monitoring) en 
31 bevallen per keizersnede.4 De meeste bevallin-
gen worden begeleid door een gynaecoloog (51%), 
huisarts (34,3%) of verloskundige (11,8%).4 Een uit-
gebreidere evaluatie van de verloskundige zorg over 
de periode 2000 tot en met 2008 laat zien dat 17,3% 
van de nulliparae bevalt middels een instrumentele 
vaginale baring. Forcipale extracties zijn populair in 

dit deel van Canada waar in een derde van de geval-
len de forceps het instrument van eerste keuze is, 
alhoewel het de afgelopen jaren terrein heeft verlo-
ren ten opzichte van de vacuümextractie.5

Gynaecologen die partus begeleiden in het BC 
Women’s Hospital hebben een eigen praktijk met 
polikliniek buiten het ziekenhuis. Ze werken volgens 
het ‘fee-for-service’ systeem; alles wat ze doen leidt 
tot een declaratie die bij de provinciale zorgautori-
teit wordt ingeleverd. De perinatologen van de MFM-
afdeling zijn in loondienst omdat de complexe zorg 
die zij leveren niet rendabel is in een ‘fee-for-service’ 
constructie.

Overeenkomsten en verschillen
Als elective resident heb ik meegewerkt op de polikli-
niek perinatologie, de afdeling verloskunde, verlos-
kamers en de fetal diagnostic service. Deze service 
is een kliniek waar vrouwen met foetale afwijkingen 
uit de hele provincie gezien worden om in één dag 
aanvullend echo-onderzoek, eventuele punctie en 
counseling door perinatoloog en klinisch geneticus 
te kunnen aanbieden. Regelmatig werd ik gevraagd 
te beargumenteren welk beleid in Nederland gevoerd 
zou worden bij een casus. Dit is vaak vergelijkbaar 
met het beleid in Canada, maar er vielen uiteraard 
ook zaken op die anders gingen. Een nadeel van 
elective resident zijn is dat mijn rooster moest wor-
den afgestemd op dat van de Canadese AIOS. Als 
gevolg daarvan wisselde ik regelmatig van werkplek 
en kreeg weinig gelegenheid om patiënten te volgen 
op de polikliniek.
De kleine en grote verschillen tussen en zelfs de 
overeenkomsten met het BC Women’s Hospital en 
het VUmc vormden aanleiding voor reflectie en rela-
tivering. Deze confrontatie met een andere benade-
ring van zorg en met zaken die ik vanzelfsprekend 
was gaan vinden, vond ik zeer waardevol. Hieronder 
benoem ik kort drie verschillen.
-  In de eerste maand van mijn aanwezigheid heb ik 
deelgenomen aan een bespreking over het beleid 
bij preterm prelabour, gebroken vliezen tussen 
34 en 37 zwangerschapsduur. Op basis van onder 
andere de PPROMEXIL studie6 ging de voorkeur 
van de meeste perinatologen in Vancouver uit naar 
inleiden. In Nederland wordt op basis van dezelfde 
literatuur juist gekozen voor een afwachtend beleid.

-  Terwijl in Nederland schermutselingen over de 
organisatie van verloskundige zorg zo nu en dan in 
het nieuws komen, zag ik in het BC Women’s Hos-
pital hoe belangrijk de rol van gespecialiseerde ver-
pleegkundigen kan zijn als coördinator van zorg. 
Zowel op de MFM-polikliniek als op de zeer drukke 
en soms wat onoverzichtelijke verloskamers waren 
het verpleegkundigen die de zwangere bijstonden 
door de zorg te regisseren.

-  Canada is uiteraard het land waar in de jaren 90 de 
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Canadian Medical Educational Directives for Speci-
alists (CanMEDS)6 zijn ontwikkeld die ook de basis 
vormen onder de Nederlandse specialistenoplei-
dingen. Het was bijzonder om te zien dat men in 
Canada echter nauwelijks aandacht heeft geschon-
ken aan het ontwikkelen van werkplekbeoordelin-
gen en portfolio’s. In de dagelijkse opleidingsprak-
tijk is er daardoor relatief weinig te merken van 
competentiegericht opleiden.

Waardevolle ervaringen
Zeven maanden buitenlandstage in Vancouver was 
een geweldige ervaring. Ik heb een beeld van de ver-
loskundige zorg die me helpt om met nieuwe ogen 
naar de Nederlandse situatie te kijken. Door mijn 
werk op de MFM-afdeling met een groot volume 
hoog complexe zorg heb ik nieuwe kennis en vaar-
digheden opgedaan. Uiteraard heb ik ook de kans 
om enige ervaring met forcipale extracties op te 
doen, niet aan me voorbij laten gaan. Wetenschap-
pelijk gezien was de stage ook waardevol. Het bood 
mij de mogelijk te reflecteren op het onderzoek 
waar ik de afgelopen negen jaar bij betrokken ben 
geweest. Deze reflectie heeft als basis gediend voor 
een artikel en geeft reeds richting aan de keuzes 
die ik in onderzoek maak voor de toekomst. Samen 
met de onderzoekers van CHES heb ik een hieraan 
gerelateerde onderzoeksrichting uitgewerkt die gaat 
dienen als basis voor subsidieaanvragen. Bovendien 
was het leven in Vancouver zeer aangenaam. De stad 
staat al jaren in de top vijf van beste steden om te 
wonen en maakt zijn reputatie waar.
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Psychische klachten
Uit internationaal onderzoek blijkt dat 17 % van de 
vrouwen last heeft van depressieve klachten, 12% 
heeft een depressie en 11 % een angststoornis. Deze 
klachten worden veelal niet herkend omdat ze lij-
ken op de gewone ‘kwaaltjes’ en vanwege het taboe 
op somberheid tijdens de zwangerschap, waardoor 
vrouwen er niet voor uit durven te komen. 

Gevolgen
In de literatuur worden een aantal gevolgen 
genoemd. De meeste referenties melden een ver-
hoogd risico op prematuriteit en een sterk verhoogde 
kans op een postpartum depressie. Daarnaast wor-
den dysmaturiteit en niet starten met borstvoeding 
genoemd. 

Behandeling 
Uit een Cochrane review blijkt dat de meeste behan-
delingen geen effect hebben. Dit lijkt grotendeels 
gerelateerd aan therapieontrouw veroorzaakt door  
problemen met het organiseren van de therapieses-
sies buitenshuis. 
De online behandeling die het onderzoek biedt is 
gebaseerd op een al bestaande online behandeling 
(‘Alles-onder-controle’), die goede resultaten heeft 
geboekt bij andere groepen patiënten. Het is een 
online cursus die thuis, in eigen tijd gevolgd kan wor-
den en gebaseerd is op de veronderstelling dat de 
klachten worden veroorzaakt doordat de vrouwen 

worden overspoeld door de problemen die ze in hun 
dagelijks leven tegen komen. . 
Vanwege het feit dat de sessies thuis en in eigen tijd 
gevolgd kunnen worden lijkt hij tegemoet te komen 
aan de bezwaren dat de sessies moeilijk te plannen 
zijn. Bovendien hoeft  op deze manier het taboe niet 
doorbroken te worden om de behandeling te kunnen 
ondergaan

De duur is 6 weken, waarbij iedere week een les 
wordt gemaakt en opgestuurd naar een coach, die 
dan vervolgens feedback geeft. De coaches zijn psy-
chologen (i.o.) of psychiaters.  

Het onderzoek
Voor zover bekend is er nog nooit onderzoek gedaan 
naar een online behandeling van depressieve en 
angstklachten gedurende de zwangerschap. Dit 
onderzoek is in maart 2014 begonnen. Wij zoeken 
286 vrouwen waarvan 143 de interventie meteen 
gaan doen en 143 anderen de controlegroep vormen, 
waarbij hen de mogelijkheid wordt geboden om de 
interventie na afloop van het onderzoek te doen. De 
vrouwen moeten 18 jaar of ouder zijn en niet meer 
dan 30 weken zwanger. Dit laatste heeft ermee te 
maken dat ze anders de behandeling niet af kunnen 
maken  

Hoe te verwijzen
De vrouwen kunnen zichzelf aanmelden op onze 
website www.mamakits.nl/onderzoek
Indien gewenst kunt u posters en/of flyers bestellen 
via onderzoek@mamakits.nl  
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drs. H. Heller    psychiater VUmc Amsterdam
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Het is de verdienste van de auteurs dat zij nog eens 
de aandacht hebben gevestigd op de grote regelmaat 
waarmee buikpijn los staat van afwijkingen van de 
inwendige organen maar gelokaliseerd is in de buik-
wand. De toevoeging echter dat daarbij nu voortaan 
de diagnose ACNES moet worden overwogen, is te 
betreuren en onjuist.

Reactie van auteurs
Hartelijk dank voor uw interesse in ons artikel. Ook 
in onze praktijk zien we veel patiënten met zoge-
naamde functionele buikpijn en ook onze erva-
ring leert dat geruststelling vaak al erg bijdraagt 
aan genezing. Het is ook niet ons doel geweest de 
21-ste naam toe te voegen aan de ziekte met twin-
tig namen.2 Het artikel beschrijft een aandoening 
die mogelijk in het verleden wel verward werd met 
de ziekte met twintig namen, maar aan ACNES ligt 
duidelijk andere pathofysiologie ten grondslag, zoals 
denk ik meer dan aannemelijk gemaakt werd in 
onze beschrijving.

Het onderzoek en de begripsvorming omtrent onbe-
grepen buikklachten heeft een lange geschiedenis, 
die u fraai heeft weergegeven. Dit betekent echter 
niet dat verder onderzoek naar (subpopulaties) van 
vrouwen met onbegrepen buikklachten niet nodig 
is. We stellen ACNES dan ook niet voor als de oplos-
sing voor alle onbegrepen buikklachten, maar hopen 
een subgroep ermee verder te helpen. Dat hiervoor 
meer onderzoek nodig is onderschrijven we zeker. 
Ook het gevaar van medicalisering en somatische 
fixatie is ons duidelijk. Echter, het diagnosticeren en 
behandelen van ACNES kan ook een verdere, vaak 
vruchteloze rondgang langs andere medisch speci-
alisten en daarmee medicalisering juist voorkomen. 
Daarnaast ontslaat het gevaar van medicalisering 
en somatische fixatie collega's niet van de plicht om 
alle aspecten van buikpijn in beschouwing te nemen 
vooraleer deze als functioneel af te doen.

Of de toevoeging dat de diagnose ACNES voortaan 
overwogen dient te worden bij vrouwen met tot dan 
toe onbegrepen buikklachten is zeker onderwerp van 
hypothesevormend en -toetsend onderzoek. Maar tot 
aan dat onderzoek is ACNES niet een te betreuren, 
maar juist een te onderzoeken differentiaal diagnose 
en dus per definitie (nog) niet onjuist.
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Reactie op Kloppers et al. Patiënte met 
acute buikpijn? Vergeet buikwand niet!

De verklaring 
overtuigt niet
dr. C.N.M. Renckens  vrouwenarts n.p., Hoorn

Met interesse las ik de door Kloppers en Hooze-
mans beschreven casus van een jonge vrouw met 
acute buikpijn, berustend op pijn in de buikwand.1 
Zonder overdrijving kan gesteld worden dat er in de 
meeste gevallen van al of niet acute pijn in de onder-
buik sprake is van functionele pijn, vooral gelokali-
seerd in de buikwand, soms tevens in het steunappa-
raat van de uterus. Het is Kloosterman geweest, die 
in 1963 in een fraaie klinische les beschreef welke 
bevindingen er dan verwacht kunnen worden bij het 
bimanuele vaginale onderzoek. Ook noemde hij de 
soms verbluffend instantane genezing als de gerust-
stellende woorden eenmaal zijn uitgesproken. Inte-
ressant is ook dat hij memoreerde dat dit ‘bekken-
pijnsyndroom’ of deze ‘buikwandneuralgie’, termen 
die hij koos bij gebrek aan beter, ook wel de ziekte 
met de twintig namen werd genoemd. Al die namen 
verwijzen naar non-existente somatische oorzaken 
en onjuiste verklaringen.

Ook Kloppers en Hoozemans kunnen de verleiding 
niet weerstaan alweer een organische verklaring aan 
te dragen voor de gevonden buikwandpijn, het zgn. 
ACNES. De pathofysiologische verklaring die bij deze 
diagnose wordt gegeven overtuigt niet: ischemie van 
een zenuwtakje als gevolg van ‘herniatie’ van een 
vetkwabje. Daarmee komen we er natuurlijk niet. Bij 
vrouwen met chronische onderbuikspijn zijn vrou-
wen met seksueel misbruik in de voorgeschiedenis 
oververtegenwoordigd en hetzelfde geldt voor het 
vaak samengaan van seksuele problemen met deze 
pijnklachten. Waarom zouden bij deze groep vrou-
wen vetkwabjes vaker herniëren dan bij vrouwen 
die die achtergrond niet hebben? Ook is onbegrij-
pelijk hoe de acute verdwijning van de pijnklachten 
na infiltratie van de pijnlijke plek is te verklaren. Die 
herniatie kan daardoor toch niet zomaar verdwijnen 
en dat zelfs blijvend? Functionele klachten kunnen 
natuurlijk wel spontaan en soms vrij snel teruggaan. 
Een ander nadeel van de overtuiging dat er zoiets als 
ACNES bestaat, ligt in de verleiding om deze vrou-
wen te gaan opereren, hetgeen blijkens het artikel 
ook al hier en daar gebeurt. Hier ligt somatische fixa-
tie en medicalisering op de loer en op dat beleid is 
het oude chirurgische adagium van toepassing: ‘wie 
opereert voor pijn, die krijgt pijn’. Nooit doen, dus.
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Vorige maand verscheen het boek Eten voor je 
kind van gepensioneerd gynaecoloog Kees Boer, 
GGZ-therapeute in de kinder- en jeugdpsychiatrie 
en slow-food-deskundige Annette van Ruitenburg 
en hoogleraar in de periconceptie epidemiologie 
Régine Steegers-Theunissen. In dit boek wordt, waar 
mogelijk op basis van wetenschappelijk onderzoek, 
beschreven dat gezonde en gevarieerde voeding  
rondom de conceptie, in de zwangerschap en tijdens 
de borstvoeding bijdraagt aan de smaakontwikkeling 
van het kind, wat een gezonde levensstijl op latere 
leeftijd bevordert en mogelijk obesitas helpt voorko-
men.
In dit boek worden aanbevelingen gedaan voor de 
voedingsmiddelen belangrijk zijn in de verschillende 
fasen van de zwangerschap en tijdens de borstvoe-
dingsperiode voor een gezond begin voor moeder 
en kind. Ook geeft men adviezen hoe een zwangere 
vrouw of een vrouw die borstvoeding geeft de smaak 
van haar kind kan beïnvloeden door bewust verschil-
lende en uitgesproken smaken tot zich te nemen. Op 
deze manier zou een kind in de eerste levensjaren 
minder moeite hebben met het eten van bijvoorbeeld 
bittere groenten, waar het van nature niet van houdt. 
Niet alleen de vrouw krijgt aanwijzingen welke voe-

Eten voor je kind

dr. E. van Leeuwen   gynaecoloog AMC

dingsmiddelen belangrijk zijn, ook voor de man zijn 
er tips op welke nutriënten te letten met name als 
een zwangerschap nagestreefd wordt. Dit boek gaat 
verder dan adviezen ten aanzien van foliumzuur 
inname en vitamine D alleen en past in de heer-
sende overtuiging dat er nog een grote slag gemaakt 
kan worden in de preconceptiezorg ten aanzien van 
gezond en gevarieerd eten, gewichtsbeheersing en 
alcoholinname. Bekende dogma’s als ‘oud bruin is 
goed voor het zog’ worden ontkracht; geheel onthou-
ding is het devies! De informatieve stukken worden 
afgewisseld door intermezzo’s waarin de voedingsge-
woonten rond zwangerschap en geboorte vanuit ver-
schillende culturele perspectieven worden belicht. 
Zo krijgen kraamvrouwen in de Italiaanse, Arabische 
en Joodse wereld kippensoep in het kraambed en 
worden in verschillende culturen in deze periode lek-
kernijen gegeten, waarin anijs is verwerkt.  
De auteurs benadrukken ook nog eens het belang 
van samen eten aan tafel, met de televisie uit, zoals 
ook zeer recent is gevonden in de ABCD-studie. Voor 
de televisie eten, leidt tot gedachtenloos innemen 
en daarmee wordt de kans op overgewicht op latere 
leeftijd groter. Na het lezen van dit boek durf je als 
zwangere misschien niet meer rustig je tanden in een 
pizza of kroket te zetten, hoewel de toon ontspannen 
is en niet belerend! 
Ook als je ondanks de bijna 450 referenties nog niet 
overtuigd bent van de wetenschappelijke bewijs-
kracht van het boek, bevat Eten voor je kind ook 
voor professionals werkzaam in de geboortezorg, 
nieuwe informatie over voeding tijdens en rondom 
de zwangerschap. Bovendien heeft het talrijke aan-
trekkelijke en gezonde recepten voor het hele gezin, 
met verrassende ingrediënten als quinoa en gojibes-
sen, helemaal in lijn met de huidige superfoodrage!

Eten voor je kind
is een uitgave van Fontaine Uitgevers BV, Hilversum
ISBN 978 90 5956 518 0
prijs € 19,95
Ga voor referenties en een preview van het boek 
naar: www.etenvoorjekind.nl



537

14/10 nederlands onderzoek in buitenlandse tijdschriften

Does centralisation of acute obstetric care reduce intrapartum 
and first-week mortality? An empirical study of over 1 million 
births in the Netherlands

Dit onderzoek betreft een hypothetische analyse met data van een retrospectief cohort (PRN) 
over de jaren 2000-2008 voor eenlingen zonder intra-uteriene sterfte, geboren in het zieken-
huis. De vraagstelling was het effect na te gaan van centralisatie met de sluiting van tien kleine 
ziekenhuizen op de perinatale mortaliteit. De uitkomstmaat was durante partu sterfte en de 
neonatale sterfte in de eerste levensweek. Er waren twee scenario’s, scenario 1 de sluiting van 
de tien kleinste ziekenhuizen en scenario 2 sluiting van tien kleine ziekenhuizen zonder sluiting 
van aangrenzende ziekenhuizen van het totaal van 99 ziekenhuizen. 
Resultaat: in scenario 1 verdubbelde de reistijd en steeg de mortaliteit met 10% van 210 sterftes 
naar 231 sterftes. Scenario 2 had minder effect op de mortaliteit en de reistijd.
Discussie: om een optimale strategie te bepalen is het nodig de effecten van organisatie hetero-
geniteit (7 x 24 uur beschikbaarheid van de zorgverleners, senioriteit van de zorgverleners) van 
de gesloten en openblijvende klinieken, het effect op de verschillende patiëntengroepen, de toe-
nemende reistijd en financiële aspecten te beschouwen. Door het ontbreken in de PRN-registra-
tie van gegevens over roken en BMI van zwangere vrouwen kon hiervoor niet worden gecorri-
geerd.
Conclusie: centralisatie van de acute verloskundige zorg met het sluiten van de tien kleinste zie-
kenhuizen leidt tot een suboptimale uitkomst: meer sterfte en meer reistijd.
Dit onderzoek is belangrijk voor de beleidsplannen van de overheid in het kader van centralisa-
tie van acute obstetrische zorg maar ook voor de betrokken beroepsgroepen, zwangere vrou-
wen en de zorgverzekeraars.

Dynamic clinical measurements of voluntary vaginal 
contractions and autonomic vaginal reflexes

Het vaginale kanaal is niet simpelweg een doorgeefluik voor de penis, foetus, sperma en men-
ses, maar ook een responsief, actief kanaal met drukgradiënten en musculaire activiteit. Het 
anale kanaal en de urethra hebben beiden een sfinctermechanisme. De heersende gedachte 
is dat het vaginale kanaal geen sfinctermechanisme kent. Echter, de vraag is of dat (vanuit 
embryologisch oogpunt) klopt. Zou er ook niet een actief vaginaal sfintermechanisme bestaan 
dat bijvoorbeeld een rol zou kunnen spelen bij de seksuele respons en bij het ontstaan van 
genito-pelviene pijn c.q. penetratiestoornissen? Om een dergelijk vaginaal sfinctermechanisme 
op het spoor te komen, werden met behulp high-resolution solid-state circumferential cathe-
ters intravaginale drukmetingen verricht op verschillende niveaus van het vaginale kanaal gedu-
rende vrijwillige contracties en gedurende opgewekte reflectoire contracties. Deze geavanceerde 
catheters kenmerken zich doordat zij, per gemeten locatie en rondom, de absolute gemiddelde 
druk in het vaginale kanaal kunnen meten.
De metingen werden in een groep van zestien asymptomatische nullipara-vrouwen verricht. 
De vrijwillige intravaginale drukmetingen werden alleen in de linker zijligging uitgevoerd. De 
reflectoire intravaginale drukmetingen, waarbij een vaginale ballon geleidelijk met water werd 
gevuld, werden zowel in linker zijligging als in zittende positie uitgevoerd.
Bij vijftien van de zestien vrouwen werden twee vaginale hoge drukzones waargenomen, zowel 
een diep als een oppervlakkig gelegen zone. Bij één vrouw werd geen oppervlakkige hoge druk 
zone gevonden. De basale en maximale drukken en de duur van de autonome reflectoire con-
tracties overschreden in hoge mate de druk en de duur van de vrijwillige contracties. De duur 
en de sterkte van de reflectoire drukmetingen was niet houdingsafhankelijk. 
De waargenomen hogedrukzones bij vrijwillige contracties en, in veel uitgesprokener mate, bij 
reflectoire contracties als reactie op intravaginale stimulatie, ondersteunen de hypothese dat 
het vaginale kanaal een sfinctermechanisme heeft. Nader onderzoek van deze observatie is 
gewenst om de betekenis hiervan voor de seksuele respons en het ontstaan van urogenitale 
pijn in het bekken c.q. penetratie stoornissen te doorgronden.

Jashvant Poeran, Gerard J.J.M. 

Borsboom, Johanna P. de Graaf, 

Erwin Birnie, Eric A.P. Steegers,  

Johan P. Mackenbach, Gouke J. 

Bonsel

Health Policy 2014 http://

dx.doi.org/10.1016/j.health-

pol.2014.03.009

dr. anita ravelli 
a.c.ravelli@amc.uva.nl 

dr. Velja mijatovic
mijatovic@vumc.nl

Broens PMA, Spoelstra SK, 
Weijmar Schultz WCM
J Sex Med 2014 [Epub ahead of 
print]



538

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie  vol. 127, december 2014  www.ntog.nl

Vrouwen met een uterus myomatosus hebben 
vaker hypertensie

Specifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij de vrouw zijn onderbelicht in de litera-
tuur. Deze studie onderzocht of een uterus myomatosus een risicofactor is voor hypertensie, 
onafhankelijk van factoren die met beide geassocieerd zijn. 
De auteurs maten de bloeddruk bij 1342 vrouwen die chirurgie ondergingen vanwege hun ute-
rus myomatosus (n=272), en vergeleken de uitkomsten met de bloeddruk van vrouwen die voor 
andere gynaecologische chirurgie gepland waren (n=385), alsmede met een steekproef uit de 
algemene bevolking (n=685). Met logistische regressieanalyse werd de relatie tussen myomen 
en hypertensie onderzocht, waarbij gecorrigeerd werd voor leeftijd, BMI en ethniciteit. Hyper-
tensie werd vaker gevonden in de myoomgroep (41,9%) dan in chirurgische controles (27,5%) 
en algemene bevolking (28,3%), hetgeen statistisch significant is. De associatie met hypertensie 
is onafhankelijk van leeftijd, BMI en Afrikaanse afkomst (OR 2,4, 95% CI 1,7-3,4). De auteurs 
concluderen dat deze data de suggestie om vrouwen met een uterus myomatosus op hyperten-
sie te screenen, verder ondersteunen.
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